
 
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12359 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GO2-ICN TG001 

 

ไตห้วนั หวานหวาน 
ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

ต ัน้สุย่ แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั 

 5 D 3 N BY XW  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่   06 – 10 เม.ย. 62        14,900.- 

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

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

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

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

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

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

วนัที ่   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.- 

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

วนัที ่   29 พ.ค. – 2 ม.ิย , 30 พ.ค. - 3 ม.ิย. 62        13,900.- 

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

วนัที ่   02 – 06 ม.ิย. 62        11,900.- 

วนัที ่   05 – 09 , 06 – 10 , 08 – 12 ม.ิย. 62        13,900.- 

วนัที ่   09 – 13 ม.ิย. 62        12,900.- 

วนัที ่   12 – 16 , 13 – 17 , 15 – 19 ม.ิย. 62        13,900.- 

วนัที ่   16 – 20 ม.ิย. 62        12,900.- 

วนัที ่   19 – 23 , 20 – 24 , 22 – 26 ม.ิย. 62        13,900.- 

วนัที ่   23 – 27 ม.ิย. 62        12,900.- 

วนัที ่   26 – 30 ม.ิย. 62        13,900.- 

วนัที ่   27 ม.ิย. – 1 ก.ค. , 29 ม.ิย. – 3 ก.ค. 62        13,900.- 

 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

**ส าหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ** 

HILIGHT  
ลอ่งเรอืยอรช์ชมทะเลสาบสุรยินั จนัทรา 

นมสัการเทพลทัธเิต๋า ณ วดัเทยีนหยวน พรอ้ม
เพลดิเพลนิกบัการชมดอกซากรุะ 
กนิลมชมววิกบัเมอืงทา่ “สะพานแหง่ความรกัต ัน้สุย่” 

แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนัภายในหอ้งพกั 
ชอ้ปป้ิงตลาดดงั ไนทม์ารเ์ก็ตเมอืงไถจง, ซเีหมนิตงิ, 
ตลาดคนเดนิต ัน้สุย่ 

พเิศษ !!! เมน ูสุก ีช้าบสูไตลไ์ตห้วนั, เส ีย่วหลงเปา 
บรกิารน า้ดืม่ทกุวนั วนัละ 1 ขวด กบั Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 

วนัที ่2 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – หนาน

โถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

– วดัเหว ิน่หวู ่– รา้นชาอูห่ลง – ไถจง – ตลาดไนทม์าร ์

เก็ต 

วนัที ่3 ไถจง – ไทเป – อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – รา้น

พายสบัปะรด – รา้น GERMANIUM – ตกึไทเป 101 

(ไมร่วมช ัน้ 89) – ซเึหมนิตงิ 

วนัที ่4 รา้น COSMETIC – วดัหลงซาน – ตลาดปลา – 

ต ัน้สุย่ – วดัเทยีนหยวน – สะพานแหง่ความรกัต ัน้สุย่ – 

ตลาดคนเดนิต ัน้สุย่ – แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั 

วนัที ่5 สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิดอนเมอืง 



 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 

 

 

 

23.00 น. / 21.00 น. 

 

 
 
 

คณะพรอ้มกนัที ่ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1  ชัน้ 3 

เคานเ์ตอร ์5  ประต ู5 สายการบนินกสกูต๊ (NOKSCOOT) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

** เวลานดัหมาย 21.00 น. ส าหรบัไฟลท์บนิ XW182 เวลา 00.30น. ** 
**  ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ ** 

.. เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOT ซึง่สายการบนิจะท าการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบน

เครือ่ง (RANDOM SEAT) ซึง่เป็นทีน่ั่ง STANDARD SEAT ใหก้บัลกูคา้เท่านัน้ โดยหากท่านมี

ความประสงคจ์ะระบุทีน่ั่งบนเครือ่งหรอืตอ้งการเปลีย่นทีน่ั่งใหม่ จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ     
 

[ส าคญัมาก!! ไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรปูเขา้

เมอืงไตห้วนัหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัที ่2 
สนามบนิดอนเมอืง–สนามบนิเถาหยวน-หนานโถว-รา้นชาอหูลง-ลอ่งเรอืทะเลสาบ

สุรยินั จนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวิน่หวู-่ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

02.25 น. / 00.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมอืงไตห้วนั โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (NokScoot)เทีย่วบนิที ่

XW182 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

**เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกู๊ตมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW182 รายละเอยีดดงันี*้*       

XW182        02.25 - 07.05 น.   ส าหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัพุธ, 

วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์

XW182        00.30 – 05.05 น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง วนัองัคาร, วนัศุกรแ์ละ

วนัเสาร ์

07.05 น. / 05.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวนกรงุไทเปเมอืงไตห้วนัเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) 

หลงัจากท่านไดผ้่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้ รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง McDonald’s Box 

 น าท่านชมิชาอูห่ลงตน้ต าหรบัยอดนยิมส าหรับคนรักสุขภาพ หลังจานัน้น าท่านล่องเรอื

ทะเลสาบสุรยินั-จนัทราซึง่เป็นเรอืยอรช์แบบสว่นตวัส าหรับของคณะเท่านัน้ทะเลสาบน ้า

จดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถงึ 33 

กโิลเมตรหากมองจากมุมสงูทะเลสาบแห่งน้ีจะมีรูปร่างครึง่บนเหมือนพระอาทติยค์รึง่ล่าง

เหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลงัประกบกันอยู่และยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ที่ดมีีมังกรลอ้มรอบ 

พื้นที่บริเวณน้ีถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไตห้วัน   ชมความงาม

บรรยากาศรอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจากนัน้น าท่านสู่วดัพระถงัซมัจ ัง๋นมัสการพระทนต(์ฟัน) 

ของพระถังซมัจั๋งทีอ่ญัเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอกีดว้ย 

ท่านจะไดถ้่ายรูปกบัมุมทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบสรุยิัน จันทรา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  

 

จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิ์ที่วดัเหวนิหวู่เช่นศาสดาขงจื้อเทพเจา้แห่งปัญญา

และเทพกวนอเูทพเจา้แห่งความซือ่สตัยแ์ละเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ล่าสุดหรือที่เรา

รูจ้ักกนัในนาม “เฒ่าจันทรา”ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความรัก วดัน้ีถือว่าเป็นจุดศูนยร์วมของ

เทพเจา้ส าคญัทีท่่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาที่วัดน้ีสิง่ที่น่าสนใจยังไม่

หมดแค่น้ียังมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัวที่ตัง้อยู่หนา้วัดซึง่มีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญดอลล่าร์

ไตห้วันเป็นฉากหลังใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่อกีดว้ยน าท่านเดนิทางต่อไปยังเมืองไถจง  น า

ท่านชอ้ปป้ิงตลาดไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภท

ทัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้นเครื่องส าอางคจ์ากญี่ปุ่ น รา้นรองเทา้

กฬีายีห่อ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 100 

รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลอืกแวะซื้อแวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้ง

กลวัเบือ่เพราะตลาดแห่งน้ียังเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ใหท้่านไดล้ิม้ลองอกีดว้ย  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นพายสบัปะรด – GERMANIUM 
SHOP - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้ 89) – ซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) น าท่านชม อนุสรณ์สถาน

เจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 

3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชม

ชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคัญที่หาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน น าท่านเลอืก

ซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไตห้วัน ที่ รา้นพายสบัปะรด (ขนมพายสับปะรด,   ป๊อป

คอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO (สุก ีช้าบ ู1 เซ็ท/ทา่น) 



 
 

บา่ย 

 

 

 

น าท่านแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ที่ข ึ้นชื่อเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ที่มี

คณุสมบัต ิท าใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถงึ

ปะการังแดง เป็นอญัมณีล ้าคา่ทีส่ดุในโลกซึง่มอียู่ไม่กีท่ี ่หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตกึ

ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึชมววิช ัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตกึที่มีความสูงถงึ 508 

เมตร เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมีจุดชมววิที่สูงตดิอันดับโลกอกีดว้ย ภายในตัว

อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหนา้ที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิด

แผ่นดนิไหว น าท่านอพัเดทแฟชัน่ และการตกแตง่รา้นคา้ สไตลไ์ตห้วนั  

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วนัเลยก็

วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบกับเมืองไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลก็ี

คอืเมยีงดงไตห้วนั ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายี่หอ้ต่าง ๆ 

ยังมีส ินคา้ยี่หอ้ทอ้งถิ่นใหเ้ลือกซื้อ แต่ที่น่ีไม่ไดม้ีแค่ส ินคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยังมี

รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้ับเมนู 

น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูน้ีอยู่ทีซ่เีหมนิตงิน่ีเอง 

 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิ 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั CU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 รา้น COSMETIC – วดัหลงซาน – ตลาดปลา – ต ัน้สุย่ – วดัเทยีนหยวน – สะพาน

แหง่ความรกัต ัน้สุย่ – ตลาดคนเดนิต ัน้สุย่ – แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านแวะชมรา้นเคร ือ่งส าอางCOSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครื่องส าอางชือ่ดังของ

ไตห้วนัมากมายหลายแบรนดท์ี่ท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้จากนัน้น า

ท่านสู ่วดัหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวัดเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถือ

ไดว้่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไตห้วันก็ว่าได ้ภายในวัดแห่งน้ีเต็มไปดว้ยรูปแบบของ

ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทีป่ระณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและเหลา่เทพเจา้ที่

ไดส้รา้งไวอ้ย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาไดย้ากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมี

พุทธศาสนกิชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส าหรับท่านที่ตอ้งการ

ขอพรเรือ่งความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรักขอไดท้ีน่ี่กบัองคเ์ทพเจา้แห่งความรักหรือ 

”เฒ่าจันทรา ต านานดา้ยแดงแห่งรัก” ซงึเป็นสญัลกัษณท์ีแ่สดงออกถงึคูแ่ท ้มีชือ่เสยีงโด่ง

ดงัมากของไตห้วนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ! เสีย่วหลงเปา) 

  

น าท่านเพลดิเพลนิกบั ตลาดปลาไทเป หรอื Addiction Aquatic Development ภายใน

เป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซฟีู้ดคลา้ยของญีปุ่นแต่ไม่ตอ้งไปถงึญีปุ่่ น ท่านจะไดเ้ห็น

บรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกชมิหรอืเลอืก

ซือ้ไดต้ามอธัยาศยั  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงต ัน้สุย่ เป็นเมอืงท่าตัง้อยู่แม่น ้า

ตนัสุย่ แตเ่ดมิเป็นเมอืงท่าทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิของเมอืงไตห้วนั ตอ่มาไดพ้ัฒนา

ใหเ้ป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วอกีแห่งทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงไตห้วนั น าท่านนมัสการสกัการะเทพเจา้

จากลทัธเิตา๋ ทีว่ดัเทยีนหยวน บรเิวณรอบๆ วดัยังประดบัประดาไปดว้ยตน้ซากรุะ* ใหท้่าน

ไดเ้พลดิเพลนิและชมกบัดอกซากรุะทีแ่บง่บานตอ้นรับนักท่องเทีย่วใหไ้ดเ้ชยชม พรอ้มเก็บ

ภาพบรรยากาศสวยๆ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ (*ชว่งดอกซากรุะบาน ทีไ่ตห้วนั เดอืน ม.ีค. – ตน้

เดอืน เม.ย. ทัง้น้ีการบานของดอกซากรุะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและปัยจัยอืน่ๆ ทีม่ผีลตอ่

การผลบิานของดอกซากรุะร่วมดว้ย) 

น าท่านเดนิทางสูส่ะพานแหง่ความรกัต ัน้สุย่ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมทีม่ชี ือ่เสยีง

ของเมอืงตัน้สุย่ เปิดท าการเมือ่วนัที ่14 กมุภาพันธ ์2003 จงึเป็นทีม่าของชือ่สะพานแห่งน้ี  



 
 

 

โปรแกรม : ไตห้วนั หวานหวาน ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

ต ัน้สุย่ แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั 5 D 3 N  

โดยสายการบนินกสกูต๊ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

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 

หลงัจากนัน้น าท่านสูต่ลาดคนเดนิต ัน้สุย่ ใหท้่านไดอ้สิระในการเลอืกซือ้สนิคา้ ทัง้เสือ้ผา้ 

รองเทา้ และของทานเลน่ ซึง่เป็นแหลง่รวมรา้นคา้และรา้นอาหารตา่งๆ มากมายใหท้่านได ้

เลอืกชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างอสิระ        

 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดคนเดนิตนัสุย่ 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั  EATERN YANGMEI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ให้

ทา่นไดอ้สิระแชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนัภายในหอ้งพกั 

วนัที ่5 สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 

 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิเถาหยวน 

09.10 น. / 06.40 น.  น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW181 

สายการบนิไมม่บีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

XW181        09.10 - 12.00 น.   ส าหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัพุธ, 

วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์

XW181   06.40 – 09.30 น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง วนัองัคาร, วนัศกุร ์และวนัเสาร ์

12.00 น. / 09.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 



 
 

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 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

30 พ.ค. - 3 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

01 - 05 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

02 - 06 ม.ิย. 62 11,900 11,900 11,900 11,900 - 4,500 

05 - 09 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

06 - 10 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

08 - 12 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

09 - 13 ม.ิย. 62 12,900 12,900 12,900 12,900 - 4,500 

12 - 16 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

13 - 17 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

15 - 19 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

16 - 20 ม.ิย. 62 12,900 12,900 12,900 12,900 - 4,500 

19 - 23 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

20 - 24 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 



 
 

22 - 26 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

23 - 27 ม.ิย. 62 12,900 12,900 12,900 12,900 - 4,500 

26 - 30 ม.ิย. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

27 ม.ิย. - 1 ก.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

29 ม.ิย. - 3 ก.ค. 62 13,900 13,900 13,900 13,900 - 4,500 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 6,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น*** 

***ส าหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ*** 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชน  ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้เมอืงไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วนั ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้ง



 
 

ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนั

เดนิทาง เท่านัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ

ทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลไตห้วนัประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในไตห้วนัไมเ่กนิ 14 วนั ถา้กรณีทางรฐับาลไตห้วนัประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ท่าน 

     5. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในเมอืงไตห้วนัไม่เกนิ 14 วนั ไม่วา่จะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ เมอืงไตห้วนั 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ



 
 

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้น้ีขึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของไตห้วนั** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากเมอืงไตห้วนั  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในเมอืงไตห้วนั  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในเมอืงไตห้วนั (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในเมอืงไตห้วนั 

 

คุณสมบตักิารเขา้เมอืงไตห้วนั (ส าหรบักรณีการเขา้เมอืงไตห้วนัตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในเมอืงไตห้วนัจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมอืง จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 14 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากเมอืงไตห้วนั หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้เมอืง และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้เมอืง 

 

หมายเหตุ : 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเหรยีญ

ไตห้วนั 

 

 


