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HILIGHT  
ลอ่งเรอืยอรช์ชมทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
นมสัการเทพลทัธเิตา๋ ณ วดัเทยีนหยวน พรอ้ม
เพลดิเพลนิกบัการชมดอกซากรุะ 
กนิลมชมววิกบัเมอืงทา่ “สะพานแหง่ความรกัต ัน้สุย่” 
แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนัภายในหอ้งพกั 
ชอ้ปป้ิงตลาดดงั ไนทม์ารเ์ก็ตเมอืงไถจง, ซเีหมนิตงิ, 
ตลาดคนเดนิต ัน้สุย่ 
พเิศษ !!! เมน ูสกุ ีช้าบสูไตลไ์ตห้วนั, เสีย่วหลงเปา 

บรกิารน า้ด ืม่ทกุวนั วนัละ 1 ขวด กบั Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1สนามบนิดอนเมอืง 

วนัที ่2สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – หนาน

โถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

– วดัเหว ิน่หวู ่– รา้นชาอูห่ลง – ไถจง – ตลาดไนทม์าร์

เก็ต 

วนัที ่3ไถจง – ไทเป – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – รา้น

พายสบัปะรด – รา้น GERMANIUM – ตกึไทเป 101 (ไม่

รวมช ัน้ 89) – ซเึหมนิตงิ 

วนัที ่4รา้นCOSMETIC – วดัหลงซาน – ตลาดปลา – 

ต ัน้สุย่ – วดัเทยีนหยวน– สะพานแหง่ความรกัต ัน้สุย่ – 

ตลาดคนเดนิต ัน้สุย่ – แช่น า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั 

วนัที ่5สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิดอนเมอืง 

โดยสายการบนินกสกูต๊ [XW] 

เดนิทาง:ม.ิย. 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 11,900.- 

ไตห้วนั หวานหวาน 
ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา

ต ัน้สุย่ แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั 

5 D 3 N BY XW 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่   09 – 13ม.ิย. 62   12,900.- 

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

วนัที ่   16 – 20ม.ิย. 62   12,900.- 

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

วนัที ่   23 – 27ม.ิ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** 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. / 21.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1  ชัน้ 3 

เคานเ์ตอร ์5ประต ู5 สายการบนินกสกูต๊ (NOKSCOOT)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 
** เวลานดัหมาย 21.00 น. ส าหรบัไฟลท์บนิ XW182 เวลา 00.30น. ** 
**  ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ ** 

.. เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOTซึง่สายการบนิจะท าการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบน

เครือ่ง (RANDOM SEAT) ซึง่เป็นทีน่ั่ง STANDARD SEATใหก้บัลกูคา้เทา่นัน้ โดยหากทา่น

มคีวามประสงคจ์ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่งหรอืตอ้งการเปลีย่นทีน่ั่งใหม ่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ     
 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรปูเขา้

เมอืงไตห้วนัหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัที2่ 
สนามบนิดอนเมอืง–สนามบนิเถาหยวน-หนานโถว-รา้นชาอหูลง-ลอ่งเรอื

ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวิน่หวู-่ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

02.25 น. / 00.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (NokScoot)เทีย่วบนิที ่

XW182 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

**เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกู๊ตมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW182 รายละเอยีด

ดงันี*้* 

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

วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์

XW182        00.30 – 05.05น. ส าหรบักรุป๊เดนิทาง วนัองัคาร, วนัศกุรแ์ละ

วนัเสาร ์

07.05 น. / 05.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวนกรงุไทเปเมอืงไตห้วนัเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 

1 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) 

หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
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เชา้ รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง McDonald’sBox 

 น าทา่นชมิชาอูห่ลงตน้ต าหรบัยอดนยิมส าหรับคนรักสขุภาพ หลังจานัน้น าทา่นลอ่งเรอื

ทะเลสาบสุรยินั-จนัทราซึง่เป็นเรอืยอรช์แบบสว่นตัวส าหรับของคณะเท่านัน้ทะเลสาบ

น ้าจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 

33 กโิลเมตรหากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืนพระอาทติย์

ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลังประกบกันอยูแ่ละยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีด่มีมีังกร

ลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดของไตห้วัน   ชมความ

งามบรรยากาศรอบๆทะเลสาบแห่งนี้จากนัน้น าท่านสูว่ดัพระถงัซมัจ ัง๋นมัสการพระทนต์

(ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ังทีอ่ญัเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมมุสงู

อกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรปูกบัมมุทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบสรุยินั จันทรา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ีว่ดัเหวนิหวูเ่ชน่ศาสดาขงจือ้เทพเจา้แห่งปัญญา

และเทพกวนอูเทพเจา้แห่งความซือ่สัตยแ์ละเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ล่าสดุหรอืที่

เรารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา”ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความรัก วัดนีถ้อืวา่เป็นจดุศนูยร์วม

ของเทพเจา้ส าคัญทีท่่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาทีว่ัดนี้ส ิง่ทีน่่าสนใจ

ยงัไมห่มดแคน่ีย้งัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัวทีต่ัง้อยูห่นา้วดัซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอล

ลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กีดว้ยน าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงไถจงน า

ท่านชอ้ปป้ิงตลาดไนทม์ารเ์ก็ตตลาดกลางคืนของเมืองไถจงมีสนิคา้หลากหลาย

ประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนด์ระดับกลาง รา้นเครือ่งส าอางค์จากญีปุ่่ น 

รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวม

แลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลอืกแวะซือ้แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไมใ่ชข่าช ้

อปป้ิงก็ไมต่อ้งกลัวเบือ่เพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ใหท้่านได ้

ลิม้ลองอกีดว้ย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัMOVING STAR HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ ไถจง – ไทเป –อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นพายสบัปะรด –GERMANIUM 
SHOP - ตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่ข ึน้ช ัน้ 89)– ซเีหมนิตงิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) น าท่านชม อนุสรณ์

สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการ

สรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่าน

สามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตรส์ าคัญทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน

น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ขนมยอดนิยมของไตห้วัน ที่ รา้นพายสบัปะรด(ขนมพาย

สบัปะรด,   ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารTAKAO (สกุีช้าบ ู1 เซ็ท/ทา่น) 
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บา่ย 

 

น าท่านแวะชอ้ปป้ิงรา้นGermanium ที่ข ึน้ชือ่เรื่องสรอ้ยขอ้มอื Germanium ที่มี

คุณสมบัต ิท าใหเ้ลือดลมเดนิดีขึน้ เพิม่ความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด 

รวมถงึปะการังแดง เป็นอัญมณีล ้าค่าที่สุดในโลกซึง่มีอยู่ไม่กี่ที่หลังจากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่ ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชมววิช ัน้ 89 ราคา 600 NTD)ตกึทีม่ี

ความสงูถงึ 508 เมตร เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีุดชมววิทีส่งูตดิอันดับโลก

อีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหนา้ที่กันการ

สั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหว น าท่านอัพเดทแฟชัน่ และการตกแต่งรา้นคา้ สไตล์

ไตห้วัน 

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีสุ่ดของไตห้วัน

เลยก็ว่าได ้หากเปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับ

เกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่า

ยีห่อ้ตา่ง ๆ ยงัมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แต่ทีน่ี่ไมไ่ดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอยา่งเดยีว 

ยงัมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าวา่พลาดไมไ่ดก้บัเมนู 

น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง 

 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิ 

 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั CU HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ รา้น COSMETIC – วดัหลงซาน – ตลาดปลา – ต ัน้สุย่ – วดัเทยีนหยวน – 

สะพานแหง่ความรกัต ัน้สุย่ – ตลาดคนเดนิต ัน้สุย่ – แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านแวะชมรา้นเครือ่งส าอางCOSMETIC SHOPศูนยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของ

ไตห้วันมากมายหลายแบรนดท์ีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นไดจ้ากนัน้น า

ทา่นสู ่วดัหลงซานหรอื “วัดมงักรภเูขา” เป็นวัดเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถอื

ไดว้า่เป็นวัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในไตห้วันก็ว่าได ้ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปดว้ยรูปแบบของ

ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทีป่ระณีต  ทา่นจะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจา้

ที่ไดส้รา้งไวอ้ย่างวจิติรงดงามโดยช่างฝีมอืที่หาไดย้ากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมี

พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ ส าหรับท่านที่

ตอ้งการขอพรเรือ่งความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรักขอไดท้ีน่ี่กับองคเ์ทพเจา้แห่ง

ความรักหรอื ”เฒา่จันทรา ต านานดา้ยแดงแหง่รัก” ซงึเป็นสญัลักษณ์ทีแ่สดงออกถงึคูแ่ท ้

มชีือ่เสยีงโดง่ดังมากของไตห้วัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร(เมนพูเิศษ! เสีย่วหลงเปา) 

 น าท่านเพลดิเพลนิกับตลาดปลาไทเปหรอื Addiction Aquatic Development ภายใน

เป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซฟีู้ดคลา้ยของญีปุ่นแต่ไม่ตอ้งไปถงึญีปุ่่ น ท่านจะได ้

เห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกชมิหรอื

เลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงต ัน้สุย่เป็นเมอืงท่าตัง้อยู่

แมน่ ้าตันสุย่ แตเ่ดมิเป็นเมอืงทา่ทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิของเมอืงไตห้วัน ต่อมาได ้

พัฒนาใหเ้ป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วอกีแห่งทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงไตห้วัน น าท่านนมัสการสักการะ

เทพเจา้จากลัทธเิต๋า ที่วดัเทยีนหยวนบริเวณรอบๆ วัดยังประดับประดาไปดว้ยตน้

ซากรุะ* ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิและชมกับดอกซากรุะทีแ่บง่บานตอ้นรับนักท่องเทีย่วให ้

ไดเ้ชยชม พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ไวเ้ป็นที่ระลกึ (*ช่วงดอกซากุระบาน ที่

ไตห้วัน เดอืน ม.ีค. – ตน้เดอืน เม.ย. ทัง้นีก้ารบานของดอกซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ

แ ล ะ ปั ย จั ย อื่ น ๆ  ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ผ ลิ บ า น ข อ ง ด อ ก ซ า กุ ร ะ ร่ ว ม ด ้ว ย ) 

น าท่านเดินทางสู่สะพานแห่งความรกัต ัน้สุ่ย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มี

ชือ่เสยีงของเมอืงตัน้สุ่ย เปิดท าการเมือ่วันที ่14 กุมภาพันธ ์2003 จงึเป็นทีม่าของชือ่

สะพานแหง่นี ้
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หลังจากนั้นน าท่านสู่ตลาดคนเดนิต ัน้สุ่ยใหท้่านไดอ้สิระในการเลือกซือ้สนิคา้ ทัง้

เสือ้ผา้ รองเทา้ และของทานเล่น ซึง่เป็นแหล่งรวมรา้นคา้และรา้นอาหารต่างๆ มากมาย

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งอสิระ 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณตลาดคนเดนิตนัสุย่ 

 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั EATERN YANGMEI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ให้

ทา่นไดอ้สิระแชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนัภายในหอ้งพกั 

วนัที5่ สนามบนิเถาหยวน– สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง(แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 

 ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยงั สนามบนิเถาหยวน 

09.10น. / 06.40 น. น าทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW181 

สายการบนิไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

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

วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์

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

12.00 น. / 09.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

โปรแกรม :ไตห้วนั หวานหวาน ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

ต ัน้สุย่ แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนั 5D3N 

โดยสายการบนินกสกูต๊ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

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 
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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 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 6,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม1,000 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น*** 

***ส าหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ*** 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันไมนั่บวันเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 15,000 บาท 

4.3แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบั

สายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHTจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้เมอืงไตห้วันโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วนั ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 
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 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ

ทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

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

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลไตห้วนัประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในไตห้วนัไมเ่กนิ14 วนั ถา้กรณีทางรฐับาลไตห้วนัประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 เหรยีญไตห้วัน/ทรปิ/ทา่น 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วันใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในเมอืงไตห้วันไมเ่กนิ 14วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ เมอืงไตห้วัน 



   
   
   

       QE1TPE-XW001หนา้ 8 จาก 8 
 
 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของไตห้วัน** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากเมอืงไตห้วัน 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในเมอืงไตห้วัน 

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในเมอืงไตห้วัน (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในเมอืงไตห้วัน 

 

คณุสมบตักิารเขา้เมอืงไตห้วนั (ส าหรบักรณีการเขา้เมอืงไตห้วนัตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในเมอืงไตห้วันจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมอืง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 14วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากเมอืงไตห้วัน หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเหรยีญ

ไตห้วนั 

 


