
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไตห้วนั IN LOVE ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา ผงิซ ี 

5 วนั 3 คนื 
 

โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) 

 

 
 

 

 
 

• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
• ชอ้ปปิ4 งตลาด 3 ตลาดดงั ฝงเจี6ยไนท ์ซื6อหลนิไนท ์และซเีหมนิตงิ 
• ถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 
• เมนพูเิศษ....สกุ ี4สไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น และ อาหารซฟีู้ ด 
• ฟร ีWIFI บนรถ 
• สายการบนิ NokScoot เครื6องใหญท่ี6น ั6งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย 

 
      กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที6  06 – 10, 07 – 11, 13 – 17, 14 – 18, 20 – 24, 21 – 25, 27 – 31 ม.ค. 62,  

         28 ม.ค. – 01 ก.พ. 62 12,888.- 

วนัที6  04 – 08, 05 – 09, 08 – 12, 09 – 13, 10 – 14, 11 – 15, 12 – 16, 15 – 19 ม.ค. 62 

         16 – 20, 17 – 21, 18 – 22, 19 – 23, 22 – 26, 24 -28, 25 – 29, 26 – 30 ม.ค. 62 

         29 ม.ค. – 02 ก.พ., 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62 
13,888.- 

วนัที6  10 – 14, 11 – 15, 24 – 28 ก.พ., 25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 62 12,888.- 

วนัที6  12 – 16, 17 – 21, 18 – 22, 19 – 23, 20 – 24, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27 ก.พ. 62, 

         26 ก.พ. – 02 ม.ีค., 27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 62 13,888.- 

วนัที6  14 – 18, 15 – 19 ก.พ. 62 15,888.- 

วนัที6  16 – 20 ก.พ. 62 17,888.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

เร ิ6มตน้เพยีง 12,888.- 
รายการทวัร ์+ ต ัXวเครื6องบนิ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ กลางวนั คํ6า  

1. กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)   ✈  

2. 

สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – รา้น
ชาอูห่ลง - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จันทรา – วัดพระถังซมัจั#ง 
– วัดเหวนิอู ่– ไถจง - ชอ้ปปิ&งตลาดฝงเจี*ยไนทม์ารเ์ก็ต 

O 
McDonald’

s Box 
O O 

MOVING STAR 
HOTEL หรอืเที*ยบเทา่ 

3. 
ไถจง – ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจิ*วเฟิ*น – อทุยานเยห๋ลิ*ว – หมู่
บา้นสอืเฟิ*น – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึ&นชั &น 89) – ชอ้ปปิ&ง
ซเีหมนิตงิ 

O O X 
LOOK HOTEL หรอื
เที*ยบเทา่ 

4. 
รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – รา้น
เครื*องสําอาง – Germanium Shop – ตลาดซื*อหลนิไนทม์า
เกต็ 

O O X 
WELL GARDEN 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5. สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

✈ 
O 

Bakery 
Box 

   

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที6 1: สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. 

คณะพรอ้มกนัที*สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1 ช ั4น 3 เคานเ์ตอร ์3 ประตู

3-4 สายการบนินกสกูต๊(NokScoot)โดยมเีจา้หนา้ที*คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึ&น

เครื*อง 

   ** เวลานดัหมาย 21.00 น. สําหรบัไฟลท์บนิ XW182 เวลา 00.30น. ** 

 

 

 

 

 

 

วนัที6 2: 
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – รา้นชาอูห่ลง - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั 
จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัXง – วดัเหวนิอู ่– ไถจง - ชอ้ปปิ4 งตลาดฝงเจี6ยไนทม์ารเ์ก็ต 

02.25 น. 

     ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (NokScoot)เที*ยวบนิที* XW182 (ไม่

มบีรกิารอาหารบนเครื6อง) 

**เนื6องดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลี6ยนเวลาบนิ XW182 รายละเอยีดดงันี4**       

XW182        02.25 - 07.05 น.   สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัพุธ, 
วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์

XW182        00.30 – 05.05 น. สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัองัคาร, วนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์

**  ทางเราขอสงวนสทิธิkการเลอืกที6น ั6งบนเครื6องบนิ ** 
.. เนื*องจากตอ้งเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOTซึ*งสายการบนิจะทําการสุม่จับที*นั*งวา่งบนเครื*อง 
)Random Seat)  
ซึ*งเป็นที*นั*ง STANDARD SEATใหก้บัลกูคา้เทา่นั&น โดยหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะระบทุี*นั*งบนเครื*อง
หรอืตอ้งการเปลี*ยนที*นั*งใหม ่จะมคีา่ใชจ้่ายเพิ*มเตมิ     

** (สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดใ้นทา้ยรายการ) ** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวนกรุงไทเปเมอืงไตห้วนัเวลาทอ้งถิ*นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั*วโมง (เพื*อความ

สะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ*น) หลังจากท่านไดผ้่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร 

เชา้                          รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง McDonald’s Box 

 
 

นําท่านชมิชาอูห่ลงตน้ตําหรบัยอดนยิมสําหรับคนรักสุขภาพ หลังจานั&นนําท่านลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-

จนัทราซึ*งเป็นเรอืยอรช์แบบสว่นตัวสําหรับของคณะเทา่นั&นทะเลสาบนํ&าจดืที*เกดิขึ&นตามธรรมชาตทิี*ใหญท่ี*สดุ

ของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตรหากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี&จะมรีูปร่าง

ครึ*งบนเหมอืนพระอาทติยค์รึ*งล่างเหมอืนพระจันทรเ์สี&ยวที*กําลังประกบกันอยูแ่ละยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ที*ดมีี

มังกรลอ้มรอบ พื&นที*บรเิวณนี&ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที*สมบูรณ์ที*สุดของไตห้วัน   ชมความงามบรรยากาศ

รอบๆทะเลสาบแหง่นี&จากนั&นนําท่านสูว่ดัพระถงัซมัจ ัXงนมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจั#งที*อัญเชญิมา

จากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมมุทสีวยที*สดุของทะเลสาบ

สรุยินั จันทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนั&นนําทา่นกราบไหวส้ ิ*งศักดิdสทิธิdที*วดัเหวนิหวูเ่ชน่ศาสดาขงจื&อเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพกวนอเูทพเจา้

แห่งความซื*อสัตยแ์ละเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ล่าสุดหรอืที*เรารูจั้กกันในนาม “เฒ่าจันทรา”ที*มชี ื*อเสยีง

มากในดา้นความรัก วัดนี&ถือว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้สําคัญที*ท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความ

ปรารถนาที*วัดนี&ส ิ*งที*น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี&ยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัวที*ตั &งอยู่หนา้วัดซึ*งมมีูลค่าตัวละ 1 ลา้น

เหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้่านไดถ้า่ยรูปคูอ่กีดว้ยนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงไถจงนําทา่นชอ้ป

ปิ&งตลาดฝงเจี6ยไนทม์ารเ์ก็ตตลาดกลางคนืที*นยิมที*สุดของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททั &งแบบ

แผงลอยและรา้นยี*หอ้แบรนด์ระดับกลาง รา้นเครื*องสําอางค์จากญี*ปุ่ น รา้นรองเทา้กฬีายี*หอ้ต่างๆ เสื&อผา้

หลากหลายยี*หอ้ ทั &งยี*หอ้ทอ้งถิ*นของไตห้วันเอง รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซื&อแวะชมตามใจ

ชอบ….หากท่านใดไมใ่ชข่าชอ้ปปิ&งก็ไม่ตอ้งกลัวเบื*อเพราะตลาดแห่งนี&ยังเป็นตลาดที*รวบรวมอาหารทอ้งถิ*น 

อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญท่ี*สดุของไถจงอกีดว้ย 

คํ6า       รบัประทานอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เดนิทางเขา้สูท่ี*พัก MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที6 3: ไถจง – ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจิ6วเฟิ6 น – อทุยานเยห๋ลิ6ว – หมูบ่า้นสอืเฟิ6 น – ตกึไทเป 101 (ไมร่วม
คา่ขึ4นช ั4น 89) – ชอ้ปปิ4 งซเีหมนิตงิ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที6พกั  

 

นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิ6ว อุทยานแห่งนี&ตั &งอยู่ทางสว่นเหนือสุดของเกาะไตห้วันมลีักษณะ

พื&นที*เป็นแหลมยื*นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ&าทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง

ลักษณะต่างๆ ที*เกดิขึ&นเองตามธรรมชาตน่ิาตื*นตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึ*งมชี ื*อเสยีงโดง่ดัง

ไปทั*วโลก   

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําทา่นสู ่หมูบ่า้นโบราณจิ6วเฟิ6 นระหวา่งทางกอ่นขึ&นเขาไปยงัหมูบ่า้นจิ*วเฟิ*นทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่

แรกของไตห้วันที*สรา้งขึ&นในสมัยราชวงศช์งิ ในอดีตที*จ ิ*วเฟิ*นเป็นแหล่งเหมอืงทองที*มชี ื*อเสยีงตั &งแต่สมัย

กษัตรยิก์วงสวี&   สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองที*นี* แต่ในยคุปัจจุบันนี&ที*หมูบ่า้นจิ*ว

เฟิ*นเป็นหมูบ่า้นที*มกีารขายของพื&นเมอืง ทั &งขนมพื&นเมอืง อาหาร และของฝากแบบพื&นเมอืงหรอืที*เราเขา้ใจกนั

ง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันนั*นเองและที*นี*ยังมโีลเกชั*นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานที*ถา่ยทําซรีี*ยเ์กาหล ีซรีี*ยไ์ตห้วันและการต์นูแอนเิมชั*นของญี*ปุ่ นที*ฉายทั*ว

โลกอยา่งเรื*อง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทั*วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิ*วเฟิ*นจากการต์นูเรื*อง

นี&และกลายเป็นสถานที*เที*ยวยอดนยิมในการมาเชค็อนิหรอืถา่ยรปูอกีแหง่หนึ*งของไตห้วัน  

*** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิ*วเฟิ*นตรงกบัวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลี*ยนรถเป็นรถเมลแ์บบ

ทอ้งถิ*นขึ&นและลงเหมอืนคนทอ้งถิ*นท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิ*นและเพิ*มประสบการณ์การนั*ง

รถเมลข์องไตห้วัน *** จากนั&นนําท่านเดนิทางสู ่เขตผงิซ ีที*นี*เร ิ*มโด่งดังและมนัีกท่องเที*ยวแวะเวยีนมากัน

มากขึ&น หลังจากที*ภาพยนตรรั์กโรแมนตกิชื*อดังของไตห้วัน เรื*อง You Are the Apple of My Eye ออกฉาย

เมื*อปี 2011 ซึ*งมเีสน้ทางรถไฟสายผงิซเีป็นหนึ*งในสถานที*ถา่ยทําของภาพยนตรเ์รื*องนี& ทําใหท้ี*นี*ไดช้ื*อวา่เป็น

หนึ*งในเสน้ทางรถไฟสาย โรแมนตกิของไตห้วัน และอกีหนึ*งสถานที*เที*ยวของเขตผงิซนัี*นก็คอื หมูบ่า้นสอื

เฟิ6 น เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ ที*มทีางรถไฟสายผงิซวีิ*งผ่านตรงกลางหมูบ่า้น สองขา้งทางเป็นรา้นขายของที*ระลกึที*

เกี*ยวกับโคมไฟขงหมงิที*เป็นสญัลักษณ์ของหมูบ่า้นแห่งนี& ที*นี*มเีทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL 

หรอืเทศกาลปลอ่ยโคมลอยขงหมงิจัดขึ&นทกุปีในชว่งระหวา่งตรษุจนี ทา่นสามารถเขยีนคําอธษิฐานลงบนโคม

ขงหมงิและปลอ่ยโคมที*นี*ได ้(ไมร่วมคา่โคมขงหมงิ)  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านถ่ายรูปกบัตกึไทเป 101ที*ปัจจบุันถอืวา่เป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากทา่นมาไตห้วันแลว้ไมม่รีปู

คู่กับตกึไทเป 101 นั*นแปลว่าท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน! .. โครงสรา้งของตกึนี&แสดงถงึความสามารถทางดา้น

วศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นี&เป็นตกึที*มคีวามสงูถงึ 508 เมตรภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นัก

กว่า660ตันที*ชว่ยถว่งสมดลุของตัวตกึไว ้และชว่ยการสั*นสะเทอืนเวลาที*เกดิแผน่ดนิไหวและในอดตียังเคยสงู

ที*สดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นที* 1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ี*เร็วที*สดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึ&นลฟิทท์ี*เร็วที*สดุ

ในโลกเพื*อขึ&นจดุชมววิชั &น 89 ราคา 600 NTD ) 

คํ6า        อสิระอาหารคํ6า ตามอธัยาศยั ...เพื6อความสะดวกในการชอ้ปปิ4 ง 

 

ใหท้่านไดช้อ้ปปิ4 งย่านซีเหมนิตงิถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปปิ& งที*ยอดนิยมที*สุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หาก

เปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมี

หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทั &งเสื&อผา้และรองเทา้กี*ฬายี*หอ้ตา่ง ๆ ยงัมสีนิคา้ยี*หอ้ทอ้งถิ*นใหเ้ลอืกซื&อ แตท่ี*นี*ไมไ่ด ้

มแีค่สนิคา้ชอ้ปปิ&งอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนําว่าพลาด

ไม่ไดก้ับเมนู นํ&าแข็งใสไอซม์อนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ*งตน้ตํารับของเมนูนี&อยู่ที*ซเีหมนิตงินี*เอง 

หลังจากนั&นเดนิทางสูเ่มอืงเถาหยวน 

        เดนิทางเขา้สูท่ี*พัก LOOK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที6 4: 
รา้นพายสบัปะรด – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นเครื6องสําอาง – Germanium Shop – ตลาด
ซื6อหลนิไนทม์าเก็ต 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที6พกั  

 

นําท่านเลอืกซื&อของฝากที*รา้นพายสบัปะรดที*ถอืวา่เป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจํา

ชาตเิลยก็วา่ไดแ้นะนําใหท้า่นซื&อเป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพื*อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ด

ทอดเป็นตน้) นําท่านชมอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คที*สรา้งขึ&นเพื*อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปีสรา้งแลว้เสร็จในปีพ.ศ. 2523 มพีื&นที*ประมาณ 205 แสนตารางเมตรดา้นในตัวอาคาร

ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที*สําคัญคอืหอ้งแกลลอรี*รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึ

รูปภาพของ ท่านมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมาดามของทา่นเจยีงนั*นเอง ภายในหอ้งนี&ไมไ่ดม้แีครู่ปภาพเทา่นั&น

ที*เลา่เรื*องราวชวีประวัตขิองทา่นทั &งสองแตย่งัมขีา้วของเครื*องใช ้เสื&อผา้ รถยนตก์นักระสนุประจําตําแหน่งที*จัด

แสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื*องราวทางประวัตศิาสตร์ไปพรอ้มกับสิ*ง

เหล่านี&และอกีหนึ*งสว่นที*สําคัญคอืบรเิวณชั &น 4 จัดแสดงรูปปั&นขนาดใหญข่องทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไค

เช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลี*ยนเวรของเหล่าหทารที*แสดงความเคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตี

ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO (เมนสูกุ ี4สไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น) 

 

นําท่านแวะชมรา้นเครื6องสําอางCOSMETIC SHOPศูนยร์วมเครื*องสําอางชื*อดังของไตห้วันมากมายหลาย

แบรนดท์ี*ท่านสามารถซื&อเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้นําท่านแวะชอ้ปปิ&งรา้นGermanium ที*ข ึ&นชื*อเรื*อง

สรอ้ยขอ้มอืGermaniumที*ประกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี*ยมที*มคีุณสมบัตทํิาใหเ้ลอืดลมเดนิดี

ขึ&นเพิ*มความกระปรี&กระเปรา่และคลายความเครยีดรวมถงึปะการังแดงปะการังนํ&าลกึที*เป็นอญัมณีลํ&าคา่ที*หายาก

ซึ*งมอียูไ่มก่ี*ที*ในโลก นําท่านชอ้ปปิ&งตลาดซื6อหลนิไนทม์ารเ์ก็ตเป็นตลาดที*มี*ช ื*อเสยีงที*สดุของไทเปในดา้น

อาหารทอ้งถิ*นของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกนัแบบสไตลท์อ้งถิ*นเลย

ทเีดยีว และยงัมสีนิคา้พื&นเมอืงสนิคา้แฟชั*นวัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายี*หอ้ตา่ง ๆ ที*ใหไ้ดช้อ้ปปิ&งกนัแบบจใุจ 

คํ6า        อสิระอาหารคํ6า ตามอธัยาศยั ...เพื6อความสะดวกในการชอ้ปปิ4 ง 

 

ใหท้่านชอ้ปปิ&งตลาดซื6อหลนิไนทม์ารเ์ก็ตเป็นตลาดที*มี*ช ื*อเสยีงที*สุดของไทเปในดา้นอาหารทอ้งถิ*นของ

ไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบสไตลท์อ้งถิ*นเลยทเีดยีว และยังมี

สนิคา้พื&นเมอืงสนิคา้แฟชั*นวัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายี*หอ้ตา่ง ๆ ที*ใหไ้ดช้อ้ปปิ&งกนัแบบจใุจ 

        เดนิทางเขา้สูท่ี*พัก WELL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที6 5: สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง (แซนวชิ+นํ4าผลไม)้ 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตเิมอืงไตห้วัน 

09.10 น.     
อําลากรงุไทเปเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯประเทศไทยโดยสายการบนินกสกูต๊ (NokScoot) โดยเที*ยวบนิ

ที*XW181  (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครื6อง) 

12.00 น. 

เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

**เนื6องดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลี6ยนเวลาบนิ XW181รายละเอยีดดงันี4** 
 

XW181        09.10 - 12.00 น.   สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัพุธ, 
วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์

XW181   06.05 – 08.55 น. สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัองัคาร, วนัศกุร ์และวนัเสาร ์

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี6ยนแปลงไดท้ ั4งนี4ข ึ4นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆ ที6ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 1,000 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น***   

โปรแกรม: ไตห้วนั IN LOVE ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา ผงิซ ี 

5 วนั 3 คนื BY NOKSCOOT (XW) 

 
อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น/ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี*ยวเพิ*ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั#ว 
ทา่นละ 

วนัที6 : 04 – 08 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 05 – 09 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 06 – 10 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 07 – 11 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 08 – 12 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 09 – 13 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 10 – 14 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 11 – 15 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 12 – 16 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 13 – 17 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 14 – 18 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 15 – 19 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 16 – 20 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 17 – 21 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 18 – 22 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 19 – 23 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 20 – 24 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 21 – 25 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 22 – 26 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 24 – 28 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 25 – 29 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที6 : 26 – 30 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 27 – 31 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562             12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562             13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562             13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 10 - 14 ก.พ. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 11 - 15 ก.พ. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 12 - 16 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 14 - 18 ก.พ. 2562              15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 15 - 19 ก.พ. 2562              15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 16 - 20 ก.พ. 2562              17,888.- 17,888.- 17,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 17 - 21 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 18 - 22 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 19 - 23 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 20 - 24 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 21 - 25 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 22 - 26 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 23 - 27 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 24 - 28 ก.พ. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562             12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562             13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

วนัที6 : 27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562             13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิตอ่เรา 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,000 บาท / ทา่น *** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ6ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ4นไปกอ่น
การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ6า 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที6อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก
บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ลกูคา้ที6บนิกบัสายการบนินกสกูต๊ มเีง ื6อนไขเพิ6มตามรายละเอยีดดา้นลา่ง** 

สายการบนินกสกูต๊ ใชร้ะบบการจองที*นั*งเป็นแบบสุม่ที*นั*งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวที*มาดว้ยกันไมไ่ดนั้*งตดิกัน 

หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองที*นั*งตดิกันจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้่ายในการซื&อที*นั*งเพิ*ม รายละเอยีดการซื&อที*นั*งเพิ*ม  มดัีงนี& 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ที*นั*ง NOKSCOOT  BIZ  สามารถอัพเกรดที*นั*งได ้โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิ*มทา่นละ 3,500.- บาท/เที*ยว 

2. ที*นั*ง STRETCH  SEAT / LONG  LEG  ในกรณีจะระบทุี*นั*ง ที*นั*งแถวที* 21 โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิ*มทา่นละ 1,500.- บาท/เที*ยวและ ที*นั*งแถวที* 31 
/ 61 มคีา่ใชจ้่ายเพิ*มทา่นละ 1,200.- บาท/เที*ยว 

( ที*นั*งแถว 21 , 31 และ 61  ไมอ่นุญาตใหบุ้คคลที*อายุ ตํ*ากวา่ 16 ปี และ สงูกวา่ 65 ปีขึ&นไป ทําการจอง ) 

3. ที*นั*ง SUPER  SEAT  ในกรณีจะระบทุี*นั*งแถวที* 22-25โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิ*มทา่นละ 1,000.- บาท/เที*ยวและ ระบทุี*นั*งแถวที* 32-34 / 62-63 / 
71-74โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิ*มทา่นละ 800.- บาท/เที*ยว 

4. ที*นั*ง STANDARD SEAT   ในกรณีจะระบทุี*นั*งแถวที* 23-26โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิ*มทา่นละ 500.- บาท/เที*ยวและ ระบทุี*นั*งแถวที* 32-51 / 62-75
โดยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิ*มทา่นละ 400.- บาท/เที*ยว 

- กรณีซื&อนํ&าหนักกระเป๋าเพิ*ม (จากเดมิที*ไดแ้ลว้ 20 ก.ก. )  มดัีงนี& 

เพิ*ม 5 ก.ก.  150 บาท / เพิ*ม 10 ก.ก.  350 บาท / เพิ*ม 15 ก.ก.  550 บาท /  เพิ*ม  20 ก.ก.  950 บาท 

* ราคาขา้งตน้เป็น ราคาตอ่คน  ต่อเที*ยวบนิ *  และซื&อไดไ้มเ่กนิ 40 ก.ก. (รวมนํ&าหนักที*มใีหก้อ่นแลว้) 

** สําหรับที*นั*งโซน  Scoot in Silence  (ที*นั*งแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผูโ้ดยสารที*อายุ 12 ปีขึ&นไปเทา่นั&น** 

*** รบกวนแจง้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน (ไมนั่บรวม เสาร-์อาทติย)์ *** 

กรณีใชร้ถเข็น(วลีแชร)์ที6สนามบนิดอนเมอืง  ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ6มเตมิ  เพยีงแตต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  72 ช ั6วโมงกอ่นบนิ 

*** ที6สนามบนิเถาหยวน เมอืงไตห้วนัมคีา่ใชจ้า่ย 1,300 บาท/เที6ยวบนิ *** 

**เนื6องจากในรายการมรีะบลุงรา้นชอ้ปปิ4 งหากลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกตวัจากกรุป๊ไมร่ว่มลงรา้นทางบรษิทัขอสงวนสทิธิkเก็บคา่ใชจ้า่ย
เพิ6มทา่นละ 500 NTD/ทา่น/รา้น ** 

 
อตัราคา่บรกิารนี4รวม  
 

 คา่ตั#วเครื*องบนิ ชั &นประหยัด ( Economy Class) ที*ระบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ
อยูภ่ายใตเ้งื*อนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที*ยวตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที*ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามที*ระบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที*ทอ่งเที*ยวตามรายการ 

 นํ&าหนักกระเป๋าเดนิทางที*สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ&าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 
200,000 บาท ตามเงื*อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื&อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื*องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ*มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบี&ยประกันเริ*มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี&ยประกันเริ*มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที*มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื*อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที*มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื*อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ*ม 7% และภาษีหัก ณ ที*จ่าย 3%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี4ไมร่วม 
 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื*องดื*มที*สั*งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ&าหนักเกนิจากทางสายการบนิ
กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิ&น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที*สญูหาย
ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ*นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 1,000 เหรยีญไตห้วัน/ทา่น/ทรปิ 

 คา่ธรรมเนยีมนํ&ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที*สายการบนิมกีารปรับขึ&นราคา 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัสาํหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยื*นวซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 
บาทตอ่ทา่นและคา่บรกิารยื*นวซีา่ 500 บาทตอ่ทา่นใชร้ะยะเวลาในการยื*นวซีา่ 5-7 วนัทําการ (สาํหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดง
เลอืดหม]ู หมายเหตตุั &งแตว่นัที* 1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วนัยกเลกิการขอวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางไทยทา่น
สามารถเขา้ไตห้วนัโดยไม่ตอ้งขอวซีา่... แตห่ากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคบัใชว้ซีา่ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่เพิ*มที*เกดิขึ&นตาม
จรงิ 

 
เง ื6อนไขการจอง  
 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 
วันหลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที*เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื*องจาก
ทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที*พักและตั#วเครื*องบนิมฉิะนั&นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั &งหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิd เก็บคา่ใชจ้่ายทั &งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที*ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื*นวซีา่ให ้เมื*อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิdในการคนืคา่มัดจําทั &งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิkในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั4งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที6
บรษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึ4นไป) เนื*องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื*นที*เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระ
คา่เสยีหายตา่งๆที*เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ*งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื*อนการเดนิทางของทา่นไปยัง
คณะตอ่ไปแตท่ั &งนี&ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที*ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั#วในกรณีที*ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิdในการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที*เกดิขึ&น
จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั#วเครื*องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิdในการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที*เกดิขึ&นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื*องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที*ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธิdในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั4งหมด 

 

 

 


