
 

 

รหัสทัวร B2B1900852 

ทัวรไตหวัน หวานหวาน 5 วัน 3 คืน (XW) 
ลองเรือยอรชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
นมัสการเทพลัทธเิตาชมดอกซากุระ ณ วัดเทียนหยวน 
กินลมชมวิวกับเมืองทา “สะพานแหงความรักต้ันสุย” 
ชอปปم�งตลาดดัง ไนทมารเก็ตเมืองไถจง, ซีเหมินติง, ตลาดคนเดินต้ันสุย 
พิเศษ !!! เมนู สุกี้ชาบูสไตลไตหวัน, เสี่ยวหลงเปา 
บริการนํ้าด่ืมทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!  
 
  

วนัที� 1 สนามบนิดอนเมอืง 
วนัที� 2 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – หนาน
โถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั�ง 
– วดัเหวิ�นหวู ่– รา้นชาอูห่ลง – ไถจง – ตลาดไนทม์าร ์
เก็ต 
วนัที� 3 ไถจง – ไทเป – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – รา้น
พายสบัปะรด – รา้น GERMANIUM – ตกึไทเป 101 
(ไมร่วมช ั�น 89) – ซเึหมนิตงิ 
วนัที� 4 รา้น COSMETIC – วดัหลงซาน – ตลาดปลา – 
ต ั�นสุย่ – วดัเทยีนหยวน – สะพานแหง่ความรกัต ั�นสุย่ – 
ตลาดคนเดนิต ั�นสุย่ – แช่นํ �าแรส่ไตลไ์ตห้วนั 
วนัที� 5 สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิดอนเมอืง 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที ่   06 – 10 เม.ย. 62        14,900.- 
วันที ่   11 – 15 , 13 – 17 เม.ย. 62        19,900.- 
วันที ่   14 – 18 , 17 – 21 เม.ย. 62        14,900.- 
วันที ่   18 – 22 , 20 – 24 เม.ย. 62        13,900.- 
วันที ่   21 – 25 เม.ย. 62        12,900.- 
วันที ่   24 – 28 , 25 – 29 เม.ย. 62        13,900.- 
วันที ่   28 เม.ย. - 2 พ.ค. 62        11,900.- 
วันที ่   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.- 
วันที ่   26 – 30 พ.ค. 62        12,900.- 
วันที ่   29 พ.ค. – 2 มิ.ย , 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62        13,900.- 
วันที ่   01 – 05 มิ.ย. 62        13,900.- 
วันที ่   02 – 06 มิ.ย. 62        11,900.- 
วันที ่   05 – 09 , 06 – 10 , 08 – 12 มิ.ย. 62        13,900.- 
วันที ่   09 – 13 มิ.ย. 62        12,900.- 
วันที ่   12 – 16 , 13 – 17 , 15 – 19 มิ.ย. 62        13,900.- 
วันที ่   16 – 20 มิ.ย. 62        12,900.- 
วันที ่   19 – 23 , 20 – 24 , 22 – 26 มิ.ย. 62        13,900.- 
วันที ่   23 – 27 มิ.ย. 62        12,900.- 
วันที ่   26 – 30 มิ.ย. 62        13,900.- 
วันที ่   27 มิ.ย. – 1 ก.ค. , 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 62        13,900.- 
 

 

 

ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 1,000 เหรียญไตหวนั/ทริป/ทาน 

**สําหรับทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ** 

โปรแกรมการเดินทาง 



 

 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง 
 
 
 
23.00 น. / 21.00 น. 
 

 
 
 
คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 1  ช้ัน 3 เคานเตอร 5  
ประตู 5 สายการบินนกสกูต (NOKSCOOT) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกกอนขึ้นเคร่ือง 
** เวลานัดหมาย 21.00 น. สาํหรับไฟลทบิน XW182 เวลา 00.30น. ** 
**  ทางเราขอสงวนสทิธิ์การเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน ** 
.. เน่ืองจากตองเปนไปตามกฏของ NOKSCOOT ซึง่สายการบินจะทาํการสุมจับที่น่ังวางบนเคร่ือง 
(RANDOM SEAT) ซึง่เปนที่น่ัง STANDARD SEAT ใหกับลูกคาเทาน้ัน โดยหากทานมีความ
ประสงคจะระบุที่น่ังบนเคร่ืองหรือตองการเปลีย่นที่น่ังใหม จะมีคาใชจายเพิ่มเติม     
 
[สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสตัวแปรรูปเขาเมืองไตหวัน
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-รานชาอูหลง-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน 
จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วดัเหวิ่นหวู-ตลาดไนทมารเก็ต 

02.25 น. / 00.30 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมอืงไตหวัน โดยสายการบิน นกสกูต (NokScoot)เที่ยวบินที ่XW182 (ไมมี
บริการอาหารบนเครื่อง) 

**เน่ืองดวยทางสายการบินนกสกูตมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน XW182 รายละเอียดดังน้ี**       

XW182        02.25 - 07.05 น.   สําหรับกรุปเดินทาง วันจันทร, วันพุธ, 

วันพฤหัสบด ีและวันอาทิตย 

XW182        00.30 – 05.05 น. สําหรับกรุปเดินทาง วันองัคาร, วันศุกรและวันเสาร 

07.05 น. / 05.05 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนกรุงไทเปเมืองไตหวันเวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) หลังจากทานไดผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

เชา รับประทานอาหารแบบกลอง McDonald’s Box 

 

นําทานชิมชาอูหลงตนตําหรับยอดนิยมสําหรับคนรักสุขภาพ หลังจาน้ันนําทานลองเรือทะเลสาบ
สุริยัน-จันทราซึ่งเปนเรือยอรชแบบสวนตัวสําหรับของคณะเทาน้ันทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตรหากมองจากมุม
สูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตยคร่ึงลางเหมือนพระจันทรเสี้ยวที่กําลังประกบ
กันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยที่ดีมีมังกรลอมรอบ พื้นที่บริเวณน้ีถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่
สมบูรณที่สุดของไตหวัน   ชมความงามบรรยากาศรอบๆทะเลสาบแหงน้ีจากน้ันนําทานสูวัดพระถัง
ซัมจั๋งนมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิว
ทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย 

 
 
จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทีว่ัดเหวินหวูเชนศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปญญาและเทพกวนอู
เทพเจาแหงความซื่อสัตยและเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม “เฒา
จันทรา”ที่มีช่ือเสียงมากในดานความรัก วัดน้ีถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถ
มาขอพรไดครบทุกความปรารถนาที่วัดน้ีสิ่งที่นาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัวที่ต้ังอยู
หนาวัดซ่ึงมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรูปคูอีกดวยนําทาน
เดินทางตอไปยังเมืองไถจง นําทานชอปปم�งตลาดไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนของเมืองไถจงมีสินคา
หลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนดระดับกลาง รานเคร่ืองสําอางคจากญี่ปุ�น 
รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ เสื้อผาหลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 
รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อแวะชมตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบ่ือเพราะ
ตลาดแหงน้ียังเปนตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่นใหทานไดลิ้มลองอีกดวย  

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดไนทมารเก็ต 
  นําทานเดนิทางเขาสูที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเทา 
วันที ่3 ไถจง – ไทเป – อนุสรณสถานเจียงไคเชค็ – รานพายสับปะรด – GERMANIUM SHOP - 

ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึน้ช้ัน 89) – ซีเหมินติง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (ใชเวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 

ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป 
พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพ
ประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายในอนุสรณสถาน นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของ
ไตหวัน ที่ รานพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด,   ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 

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



 

 

บาย 
 

 
 
นําทานแวะชอปปم�งราน Germanium ที่ขึ้นช่ือเร่ืองสรอยขอมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทําให
เลือดลมเดินดีข้ึน เพิ่มความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เปนอัญมณี
ลํ้าคาที่สุดในโลกซึ่งมีอยูไมกี่ที่ หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิว
ช้ัน 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ที่น่ียังมีจุด
ชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กัน
การสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว นําทานอัพเดทแฟช่ัน และการตกแตงรานคา สไตลไตหวัน  
ใหทานไดชอปปم�งยานซีเหมินติงถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได หาก
เปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดาน
ในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเสื้อผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง ๆ ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือก
ซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือก
รับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับ
ของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมินติงน่ีเอง 
 
 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ซีเหมินติง 
  นําทานเดนิทางเขาสูที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที ่4 ราน COSMETIC – วดัหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุย – วัดเทียนหยวน – สะพานแหงความ

รักตั้นสุย – ตลาดคนเดินตั้นสุย – แชน้ําแรสไตลไตหวัน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานแวะชมรานเคร่ืองสําอางCOSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือดังของไตหวัน

มากมายหลายแบรนดที่ทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได จากน้ันนําทานสู วัดหลงซาน 
หรือ “วัดมังกรภูเขา” เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดวาเปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดใน
ไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต  
ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพเจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยาก
ในปจจุบัน  ในแตละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ 
สําหรับทานที่ตองการขอพรเร่ืองความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดที่น่ีกับองคเทพเจาแหง
ความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงคูแท มีช่ือเสียง
โดงดังมากของไตหวัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เสีย่วหลงเปา) 
  

นําทานเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเปน
บรรยากาศตลาดอาหารทะเลซฟีู�ดคลายของญี่ปุนแตไมตองไปถึงญี่ปุ�น ทานจะไดเห็นบรรยากาศการ
ซื้อขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินคาหลากหลายใหเลอืกชิมหรือเลอืกซือ้ไดตามอัธยาศัย  
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองตั้นสุย เปนเมืองทาต้ังอยูแมน้ําตันสุย แตเดิมเปนเมืองทาที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของเมืองไตหวัน ตอมาไดพัฒนาใหเปนพ้ืนที่ทองเที่ยวอีกแหงที่ขึน้ช่ือของ
เมืองไตหวัน นําทานนมัสการสักการะเทพเจาจากลัทธิเตา ทีว่ัดเทยีนหยวน บริเวณรอบๆ วัดยัง



 

 

 
 
 
 
 
 

ประดับประดาไปดวยตนซากรุะ* ใหทานไดเพลิดเพลินและชมกับดอกซากุระที่แบงบานตอนรับ
นักทองเทีย่วใหไดเชยชม พรอมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ไวเปนที่ระลึก (*ชวงดอกซากรุะบาน ที่
ไตหวัน เดือน มี.ค. – ตนเดือน เม.ย. ทั้งน้ีการบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศและปยจยั
อ่ืนๆ ที่มีผลตอการผลบิานของดอกซากุระรวมดวย) 
นําทานเดินทางสูสะพานแหงความรักตั้นสุย เปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมที่มช่ืีอเสยีงของเมือง
ต้ันสุย เปดทาํการเมือ่วันที่ 14 กุมภาพันธ 2003 จงึเปนที่มาของช่ือสะพานแหงน้ี  หลงัจากน้ันนํา
ทานสูตลาดคนเดินตัน้สุย ใหทานไดอิสระในการเลอืกซือ้สินคา ทั้งเสือ้ผา รองเทา และของทานเลน 
ซึ่งเปนแหลงรวมรานคาและรานอาหารตางๆ มากมายใหทานไดเลือกชอปปم�งไดอยางอิสระ       
 
 
 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดคนเดินตันสุย 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  EATERN YANGMEI HOTEL หรือเทียบเทา ใหทานไดอิสระ

แชน้ําแรสไตลไตหวันภายในหองพัก 
วันที ่5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบกลอง (แซนวิช+น้ําผลไม) 
 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินเถาหยวน 
09.10 น. / 06.40 น.  นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกูต เทีย่วบินที่ XW181 

สายการบินไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
XW181        09.10 - 12.00 น.   สําหรับกรุปเดินทาง วันจันทร, วันพุธ, 

วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย 

XW181   06.40 – 09.30 น. สําหรับกรุปเดินทาง วันอังคาร, วันศุกร และวันเสาร 
12.00 น. / 09.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอมความประทับใจ 



 

 

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

โดยสายการบินนกสกูต 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
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 
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 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ]  ทานละ 6,000 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 



 

 

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

***สําหรับทิปหัวหนาทวัรแลวแตความประทับใจ*** 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทัง้นี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯ จะคํานงึถึงผลประโยชน 

และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสาํคญั*** 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เกบ็คาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทัง้หมด  
4.4 ยกเวนกรุปทีอ่อกเดนิทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบิน

และคามัดจําที่พัก รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏเิสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สาํคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาเมอืงไตหวันโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผาน
การตรวจคนเขาเมอืง ทั้งไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัว
ของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลอืใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง 
 พรอมคณะถือวาทานสละสทิธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษสีนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนช้ันธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตอง

ดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชาํระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  



 

 

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได 
ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

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

เก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลานบาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพํานัก
ระยะสั้นในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถากรณีทางรัฐบาลไตหวนัประกาศใหกลับมาใชวซีา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวี
ซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวซีาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมอืงไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในเมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงค
เพื่อการทองเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติ
ในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร 
แตทั้งน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมอืงของไตหวัน** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากเมอืงไตหวัน  
 



 

 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนระหวางที่พํานักในเมอืงไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พาํนักในเมืองไตหวัน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พาํนักในเมืองไตหวัน 

 

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวนั (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการยกเวนวซีา) 
1. หนังสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกสทีย่ังมีอายกุารใชงานเหลอือยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมอืงไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพาํนักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมอืง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่
อาจจะถกูปฏิเสธไมใหเขาเมอืง 

 

หมายเหต ุ: 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่นการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บคาน้ํามนัและภาษีสนามบินทกุแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจาํหรอืคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเหรียญไตหวัน 

 


