
 

 

รหัสทัวร B2B1901134 
ทัวรไตหวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ต้ันสุย แชน้ําแรสไตล
ไตหวัน  5 วัน 3 คืน (XW) 
หนานโถว-รานชาอูหลง-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเห
วิ่นหวู-ตลาดไนทมารเก็ต -ไถจง – ไทเป – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ราน
พายสับปะรด – GERMANIUM SHOP - ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นช้ัน 89) 
ซีเหมินติง -ราน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ต้ันสุย  
วัดเทียนหยวน – ตลาดคนเดินต้ันสุย – แชน้ําแรสไตลไตหวัน 
 

 

 
 

 

  



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่    06 – 10 เม.ย. 62 14,900.-     

วันที่    11 – 15 , 13 – 17 เม.ย. 62 19,900.-       

วันที่    14 – 18 , 17 – 21 เม.ย. 62 14,900.-       

วันที่    18 – 22 , 20 – 24 เม.ย. 62 13,900.-       

วันที่    21 – 25 เม.ย. 62 12,900.-       

วันที่    24 – 28 , 25 – 29 เม.ย. 62 13,900.-       

วันที่    28 เม.ย. - 2 พ.ค. 62 11,900.-       

วันที่    01 – 05 , 02 – 06 , 04 – 08 , 08 – 12 , 09 – 13 , 11 – 15 ,  

15 – 19 ,16 – 20 , 18 – 22 , 19 – 23 , 22 – 26 , 23 – 27 , 25 – 29 13,900.-       

วันที่    26 – 30 พ.ค. 62 12,900.-       

วันที่    29 พ.ค. – 2 มิ.ย , 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 13,900.-       

วันที่    01 – 05 ม.ิย. 62 13,900.-       

วันที่    02 – 06 มิ.ย. 62 11,900.-       

วันที่    05 – 09 , 06 – 10 , 08 – 12 มิ.ย. 62 13,900.-       

วันที่    09 – 13 มิ.ย. 62 12,900.-       

วันที่    12 – 16 , 13 – 17 , 15 – 19 มิ.ย. 62 13,900.-       

วันที่    16 – 20 มิ.ย. 62 12,900.-       

วันที่    19 – 23 , 20 – 24 , 22 – 26 มิ.ย. 62 13,900.-       

วันที่    23 – 27 มิ.ย. 62 12,900.-       

วันที่    26 – 30 มิ.ย. 62 13,900.-       

วันที่    27 มิ.ย. – 1 ก.ค. , 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 62 13,900.-       

  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง 
 
23.00 น. / 21.00 น. 
 

 
คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ 1  ชั้น 3 เคานเตอร 5  ประตู 5 สายการบินนกสกูต 
(NOKSCOOT) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกกอนขึ้นเครื่อง 
** เวลานัดหมาย 21.00 น. สําหรับไฟลทบิน XW182 เวลา 00.30น. 
** 
**  ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่น่ังบนเครือ่งบิน ** 
.. เน่ืองจากตองเปนไปตามกฏของ NOKSCOOT ซึง่สายการบินจะทํา
การสุมจับที่น่ังวางบนเครื่อง (RANDOM SEAT) ซึ่งเปนที่น่ัง 
STANDARD SEAT ใหกับลูกคาเทาน้ัน โดยหากทานมีความประสงคจะ
ระบุที่น่ังบนเครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่น่ังใหม จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม     
 
[สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตว
แปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 
 

วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-รานชาอูหลง-ลองเรือ
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู-ตลาดไนทมารเก็ต 

02.25 น. / 00.30 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน นกสกูต 
(NokScoot)เท่ียวบินที่ XW182 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) 

**เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน XW182 
รายละเอียดดังน้ี**       

XW182        02.25 - 07.05 น.   สําหรับกรุปเดินทาง วันจันทร, วัน
พุธ, 

วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย 



 

 

XW182        00.30 – 05.05 น. สําหรับกรุปเดินทาง วันอังคาร, วัน
ศุกรและวันเสาร 

07.05 น. / 05.05 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนกรุงไทเปเมืองไตหวันเวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร 

เชา รับประทานอาหารแบบกลอง McDonald’s Box 

 

นําทานชิมชาอูหลงตนตําหรับยอดนิยมสําหรับคนรักสุขภาพ หลังจาน้ันนํา
ทานลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทราซึ่งเปนเรือยอรชแบบสวนตัวสําหรับ
ของคณะเทาน้ันทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดของ
ไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตรหากมองจากมุม
สูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึ่งบนเหมือนพระอาทิตยครึ่งลางเหมือน
พระจันทรเสี้ยวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยที่ดีมีมังกร
ลอมรอบ พื้นที่บริเวณน้ีถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของ
ไตหวัน   ชมความงามบรรยากาศรอบๆทะเลสาบแหงน้ีจากน้ันนําทานสู
วัดพระถังซัมจั๋งนมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจาก
ชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูป
กับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย 

 
 
จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวูเชนศาสดาขงจื้อเทพเจา
แหงปญญาและเทพกวนอูเทพเจาแหงความซื่อสัตยและเทพเจาแหงความ
รักองคใหมลาสุดหรือท่ีเรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา”ที่มีช่ือเสียงมากใน
ดานความรัก วัดน้ีถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถ
มาขอพรไดครบทุกความปรารถนาที่วัดน้ีสิ่งที่นาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมี
สิงโตหินออน 2 ตัวที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลาร
ไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรูปคูอีกดวยนําทานเดินทางตอไปยัง
เมืองไถจง นําทานชอปปم�งตลาดไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนของเมืองไถจง
มีสินคาหลากหลายประเภททั้ งแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนด
ระดับกลาง รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ 
เส้ือผาหลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 
รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อแวะชมตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาชอป
ปم�งก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะตลาดแหงน้ียังเปนตลาดที่รวบรวมอาหาร
ทองถิ่นใหทานไดลิ้มลองอีกดวย  

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดไนทมารเก็ต 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – รานพายสับปะรด – 
GERMANIUM SHOP - ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นชั้น 89)  
– ซีเหมินติง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นําทานชม 

อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มี
พื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทานสามารถชมชีวประวัติและ
รูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายในอนุสรณสถาน นําทาน



 

 

เลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไตหวัน ที่ รานพายสับปะรด (ขนม
พายสับปะรด,   ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO (สุกี้ชาบู 1 เซ็ท/
ทาน) 

บาย 
 

 
 
นํ าท านแวะชอปปم� งร าน  Germanium ที่ ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งสรอยขอมื อ 
Germanium ที่ มี คุณ สมบั ติ  ทํ าให เลื อดลม เดิ นดี ขึ้ น  เพิ่ มความ
กระปรี้กระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เปนอัญมณี
ลํ้าคาที่สุดในโลกซึ่งมีอยูไมกี่ที ่หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 
(ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 
เมตร เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีก
ดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กัน
การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว นําทานอัพเดทแฟชั่น และการ
ตกแตงรานคา สไตลไตหวัน  
ใหทานไดชอปปم�งยานซีเหมินติงถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สุด
ของไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร
ไตหวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมี
หลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง ๆ ยังมีสินคา
ยี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยังมี
รานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาด
ไมไดกับเมนู น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับ
ของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมินติงน่ีเอง 
 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ซีเหมินติง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 4 ราน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุย – วัดเทียนหยวน 
– สะพานแหงความรักตั้นสุย – ตลาดคนเดินตั้นสุย – แชน้ําแรสไตล
ไตหวัน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นํ าท าน แวะชม ร าน เค รื่ อ งสํ าอ างCOSMETIC SHOP ศู น ย ร วม

เครื่องสําอางชื่อดังของไตหวันมากมายหลายแบรนดที่ทานสามารถซื้อเปน
ของฝากแกคนทางบานได จากน้ันนําทานสู วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกร
ภูเขา” เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดวาเปนวัดพุทธที่
เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลายมังกร
และเหลาเทพเจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากใน
ปจจุบัน  ในแตละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพ
สักการะไมขาดสายและ สําหรับทานที่ตองการขอพรเร่ืองความรัก ขอดาย
แดงเสริมดวงความรักขอไดที่น่ีกับองคเทพเจาแหงความรักหรือ ”เฒา
จันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงคูแท มี
ชื่อเสียงโดงดังมากของไตหวัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เสีย่วหลงเปา) 
  

นําทานเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic 
Development ภายในเปนบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู�ดคลายของ
ญี่ปุนแตไมตองไปถงึญีปุ่�น ทานจะไดเห็นบรรยากาศการซื้อขายอาหาร
ทะเลแบบสดๆ และมีสินคาหลากหลายใหเลือกชิมหรือเลือกซื้อไดตาม
อัธยาศัย  หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองต้ันสุย เปนเมืองทาตั้งอยู
แมน้ําตันสุย แตเดิมเปนเมืองทาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของเมือง
ไตหวัน ตอมาไดพัฒนาใหเปนพื้นที่ทองเท่ียวอีกแหงที่ขึ้นชื่อของเมือง
ไตหวัน นําทานนมัสการสักการะเทพเจาจากลัทธิเตา ทีว่ัดเทียนหยวน 
บริเวณรอบๆ วดัยังประดับประดาไปดวยตนซากุระ* ใหทานได
เพลิดเพลินและชมกับดอกซากุระที่แบงบานตอนรับนักทองเท่ียวใหไดเชย



 

 

ชม พรอมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ไวเปนที่ระลึก (*ชวงดอกซากรุะบาน 
ที่ไตหวัน เดือน มี.ค. – ตนเดือน เม.ย. ทั้งน้ีการบานของดอกซากุระขึ้นอยู
กับสภาพอากาศและปยจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอการผลิบานของดอกซากุระรวม
ดวย) 
นําทานเดินทางสูสะพานแหงความรักตั้นสุย เปนสถานที่ทองเที่ยวยอด
นิยมท่ีมีช่ือเสียงของเมืองต้ันสุย เปดทําการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 
2003 จึงเปนทีม่าของชื่อสะพานแหงน้ี  หลังจากน้ันนําทานสูตลาดคน
เดินตั้นสุย ใหทานไดอิสระในการเลือกซื้อสินคา ทั้งเส้ือผา รองเทา และ
ของทานเลน ซึ่งเปนแหลงรวมรานคาและรานอาหารตางๆ มากมายให
ทานไดเลือกชอปปم�งไดอยางอิสระ        
 
 
 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดคนเดินตันสุย 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  EATERN YANGMEI HOTEL หรือ

เทียบเทา ใหทานไดอิสระแชน้ําแรสไตลไตหวันภายในหองพัก 
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบกลอง (แซนวิช+น้ําผลไม) 
 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินเถา

หยวน 
09.10 น. / 06.40 น.  นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกูต เท่ียวบินที่ XW181 

สายการบินไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
XW181        09.10 - 12.00 น.   สําหรับกรุปเดินทาง วันจันทร, วัน

พุธ, 

วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย 

XW181   06.40 – 09.30 น. สําหรับกรุปเดินทาง วันอังคาร, วันศุกร 
และวันเสาร 



 

 

 
โปรแกรม : ไตหวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุย แชน้ําแรสไตลไตหวัน 5 D 3 N  

โดยสายการบินนกสกูต 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง
12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง
12ป 

[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

06 - 10 เม.ย. 62 14,900 14,900 14,900 14,900 - 4,500 
11 - 15 เม.ย. 62 19,900 19,900 19,900 19,900 - 4,500 
13 - 17 เม.ย. 62 19,900 19,900 19,900 19,900 - 4,500 
14 - 18 เม.ย. 62 14,900 14,900 14,900 14,900 - 4,500 
17 - 21 เม.ย. 62 14,900 14,900 14,900 14,900 - 4,500 
18 - 22 เม.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
20 - 24 เม.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
21 - 25 เม.ย. 62 12,900 12,900 12,900 13,900 - 4,500 
24 - 28 เม.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
25 - 29 เม.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 4,500 
01 - 05 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
02 - 06 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

12.00 น. / 09.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 



 

 

04 - 08 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
08 - 12 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
09 - 13 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
11 - 15 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
12 - 16 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
15 - 19 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
16 - 20 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
18 - 22 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
19 - 23 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
22 - 26 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
23 - 27 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
25 - 29 พ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
26 - 30 พ.ค. 62 12,900 12,900 12,900 12,900 - 4,500 
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
01 - 05 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
02 - 06 มิ.ย. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 4,500 
05 - 09 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
06 - 10 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
08 - 12 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
09 - 13 มิ.ย. 62 12,900 12,900 12,900 12,900 - 4,500 
12 - 16 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
13 - 17 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
15 - 19 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
16 - 20 มิ.ย. 62 12,900 12,900 12,900 12,900 - 4,500 
19 - 23 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
20 - 24 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
22 - 26 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 



 

 

23 - 27 มิ.ย. 62 12,900 12,900 12,900 12,900 - 4,500 
26 - 30 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 6,000 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญ/ทริป/ทาน*** 
***สําหรับทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ*** 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน 

และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 



 

 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาเมืองไตหวันโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง 

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม] คาประกันวนิาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 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 ท่ีจาย 3%  
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศยกเลิกวีซาใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในไตหวนัไมเกิน 14 วัน ถากรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในเมืองไตหวันไม
เกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูก
ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมือง
ไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ไตหวัน** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพททีต่ิดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน คน รูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 

 

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือ
การพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง 

 



 

 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
สกุลเหรียญไตหวัน 

 

 

 

 

 

 

 


