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 ไตห้วนั IN LOVE ทะเลสาบสุรยินั จนัทรา ผงิซ ี 

5 วนั 3 คนื 
 

โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) 

 

 
 

 

 

 

 

 

• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสุรยินั จนัทรา 
• ช้อปป้ิงตลาด 3 ตลาดดงั ฝงเจีย่ไนท์ ซือ่หลนิไนท์ และซเีหมนิตงิ 

• ถา่ยรูปกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 
• เมนูพเิศษ....สุกีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซฟีู้ ด 
• ฟร ีWIFI บนรถ 
• สายการบนิ NokScoot เครือ่งใหญท่ี่น ัง่แบบ 3-4-3 สะดวกสบาย 

 
      กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี ่  13 – 17, 14 – 18, 20 – 24, 21 – 25, 27 – 31 ม.ค. 62,  

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

วนัท ี ่  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.- 

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

วนัท ี ่  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.- 

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

วนัท ี ่  16 – 20 ก.พ. 62 17,888.- 

  

 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ กลางวนั คํ่า  

1. กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)   ✈  

2. 
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – รา้น

ชาอู่หลง - ล่องเรอืทะเลสาบสุรยัิน จันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง 

O 
McDonald’

s Box 
O O 

MOVING STAR 

HOTEL หรอืเท ีย่บเท่า 

เริม่ตน้เพยีง 12,888.- 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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– วัดเหวนิอู่ – ไถจง - ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

3. 

ไถจง – ไทเป – หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานเย๋หลิว่ – หมู่

บา้นสอืเฟ่ิน – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89) – ชอ้ปป้ิง

ซเีหมนิตงิ 

O O X 
LOOK HOTEL หรอื
เท ีย่บเท่า 

4. 

รา้นพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้น
เครือ่งสําอาง – Germanium Shop – ตลาดซือ่หลนิไนทม์า

เก็ต 

O O X 
WELL GARDEN 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

5. สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

✈ 

O 
Bakery 

Box 

   

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที่ 1: สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. 

คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์3 ประตู

3-4 สายการบนินกสกู๊ต(NokScoot)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้

เครือ่ง 

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

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 2: 
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว – รา้นชาอูห่ลง - ลอ่งเรอืทะเลสาบ

สุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวินอู ่– ไถจง - ช้อปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนท์มารเ์ก็ต 

02.25 น. 

     ออกเดนิทางสู่กรุงไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ นกสกู๊ต (NokScoot)เท ีย่วบนิที ่XW182 (ไมม่ี

บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

**เน ือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกู๊ตมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW182 รายละเอยีดดงัน ี*้*       

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

XW182        00.30 – 05.05 น. สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัองัคาร, วนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์
 

07.05 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวนกรุงไทเปเมอืงไตห้วนัเวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิน่) หลังจากท่านไดผ่้านพิธีการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร 

เชา้                           รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง McDonald’s Box 

 
 

นําท่านชมิชาอู่หลงตน้ตําหรบัยอดนยิมสําหรับคนรักสุขภาพ หลังจานัน้นําท่านล่องเรอืทะเลสาบสุริยนั-

จนัทราซึง่เป็นเรอืยอรช์แบบส่วนตัวสําหรับของคณะเท่านัน้ทะเลสาบน้ําจดืท ีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิ ีใ่หญ่ทีสุ่ด

**  ทางเราขอสงวนสทิธิ์การเลอืกที่น ัง่บนเครือ่งบนิ ** 

.. เน ือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOTซึง่สายการบนิจะท าการสุ่มจับทีน่ั่งว่างบนเครื่อง 

(Random Seat)  

ซึง่เป็นทีน่ั่ง STANDARD SEATใหก้ับลูกคา้เท่านัน้ โดยหากท่านมคีวามประสงคจ์ะระบุทีน่ั่งบนเครื่อง

หรือตอ้งการเปลีย่นทีน่ั่งใหม่ จะมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ     
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ของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตรหากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่าง

ครึง่บนเหมอืนพระอาทติย์ครึง่ล่างเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วท ีก่ําลังประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ท ี่ดีม ี

มังกรลอ้มรอบ พื้นท ีบ่รเิวณนีถ้อืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์ท ีสุ่ดของไตห้วัน   ชมความงามบรรยากาศ

รอบๆทะเลสาบแห่งนีจ้ากนัน้นําท่านสู่วดัพระถงัซมัจ ัง๋นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซัมจ๋ังทีอ่ัญเชิญมา

จากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอกีดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทสีวยทีสุ่ดของทะเลสาบ

สุรยัิน จันทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้นําท่านกราบไหวส้ิง่ศักดิส์ทิธิท์ ีว่ดัเหวนิหวูเ่ช่นศาสดาขงจือ้เทพเจา้แห่งปัญญาและเทพกวนอูเทพเจา้

แห่งความซือ่สัตย์และเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ล่าสุดหรอืท ีเ่รารูจั้กกันในนาม “เฒ่าจันทรา”ที่ม ีชื่อเสียง

มากในดา้นความรัก วัดนีถ้อืว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจา้สําคัญที่ท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความ

ปรารถนาทีวั่ดนีส้ ิง่ท ีน่่าสนใจยังไม่หมดแค่นียั้งมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัวทีตั่ง้อยู่หนา้วัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ลา้น

เหรยีญดอลล่ารไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่อกีดว้ยนําท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงไถจงนําท่านชอ้ป

ป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ตตลาดกลางคนืทีน่ยิมทีสุ่ดของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททั ้งแบบ

แผงลอยและรา้นยี่หอ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้นเครือ่งสําอางค์จากญี่ปุ่น รา้นรองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆ เสื้อผา้

หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้ทอ้งถ ิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกแวะซื้อแวะชม

ตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบือ่เพราะตลาดแห่งนียั้งเป็นตลาดที่รวบรวมอาหาร

ทอ้งถ ิน่ อาหารทานเล่นหรอืทานจรงิจังแหล่งใหญ่ทีสุ่ดของไถจงอกีดว้ย 

ค่ํา       รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่ 3: 
ไถจง – ไทเป – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานเย๋หลิว่ – หมูบ่า้นสอืเฟ่ิน – ตกึไทเป 101 
(ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89) – ช้อปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้       รบัประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั  

 

นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตเิย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนีตั้ง้อยู่ทางส่วนเหนอืสุดของเกาะไตห้วันมีลักษณะ

พื้นท ีเ่ป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง

ลักษณะต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตน่ิาตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโด่งดัง

ไปทั่วโลก   
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กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านสู่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่ง

แรกของไตห้วันทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่ม ีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย

กษัตรยิ์กวงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองทีน่ ี ่แต่ในยุคปัจจุบันนี้ท ี่หมู่บา้นจิ่ว

เฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่กีารขายของพื้นเมอืง ทัง้ขนมพื้นเมอืง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกนั

ง่ายๆ คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ ียั่งมโีลเกช่ันความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายทําซรีีย่์เกาหล ีซรีีย่์ไตห้วันและการตู์นแอนเิมช่ันของญีปุ่่นทีฉ่ายทั่ว

โลกอย่างเรือ่ง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินจากการ์ตูน

เรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานทีเ่ท ีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่งหนึง่ของไตห้วัน  

*** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทติย์จะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมล์แบบ

ทอ้งถ ิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถ ิน่ท่านจะไดสั้มผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถ ิน่และเพิ่มประสบการณ์การน่ัง

รถเมลข์องไตห้วัน *** จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เขตผงิซี ทีน่ ีเ่ริม่โด่งดังและมนัีกท่องเท ีย่วแวะเวียนมากัน

มากขึน้ หลังจากทีภ่าพยนตรรั์กโรแมนตกิชือ่ดังของไตห้วัน เรือ่ง You Are the Apple of My Eye ออกฉาย

เมือ่ปี 2011 ซึง่มเีสน้ทางรถไฟสายผงิซเีป็นหนึง่ในสถานทีถ่่ายทําของภาพยนตรเ์รือ่งนี ้ทําใหท้ ีน่ ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น

หนึง่ในเสน้ทางรถไฟสาย โรแมนตกิของไตห้วัน และอกีหนึง่สถานทีเ่ท ีย่วของเขตผงิซน่ัีนก็คือ หมู่บ้านสือ

เฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ท ีม่ทีางรถไฟสายผงิซวีิง่ผ่านตรงกลางหมู่บา้น สองขา้งทางเป็นรา้นขายของทีร่ะลึกที่

เก ีย่วกับโคมไฟขงหมงิทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของหมู่บา้นแห่งนี ้ท ีน่ ีม่เีทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL 

หรอืเทศกาลปล่อยโคมลอยขงหมงิจัดขึน้ทุกปีในช่วงระหว่างตรุษจนี ท่านสามารถเขยีนคําอธษิฐานลงบนโคม

ขงหมงิและปล่อยโคมทีน่ ีไ่ด ้(ไมร่วมคา่โคมขงหมงิ)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านถ่ายรูปกับตกึไทเป 101ทีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มรูีป

คู่กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่าท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้น

วศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนีเ้ป็นตกึทีม่คีวามสูงถงึ 508 เมตรภายในตัวอาคารมลูีกตุม้ขนาดใหญ่หนัก

กว่า660ตันทีช่่วยถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และช่วยการส่ันสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสูง

ทีสุ่ดในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ ีเ่ร็วท ีสุ่ดในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทท์ ีเ่ร็วท ีสุ่ด

ในโลกเพื่อขึน้จุดชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) 

ค่ํา        อสิระอาหารค่ํา ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

 ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงยา่นซีเหมนิตงิถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หาก
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เปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็คือเมียงดงไตห้วัน ดา้นในมี

หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายี่หอ้ต่าง ๆ  ยังมสีนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถ ิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แต่ท ีน่ ีไ่มไ่ด ้

มแีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนําว่าพลาด

ไม่ไดก้ับเมนู น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งตน้ตํารับของเมนูนี้อยู่ท ี่ซีเหมินติงนี่เอง 

หลังจากนัน้เดนิทางสู่เมอืงเถาหยวน 

        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก LOOK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที่ 4: 

รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นเครือ่งสําอาง – Germanium Shop – 
ตลาดซือ่หลนิไนท์มาเก็ต 

เชา้       รบัประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั  

 

นําท่านเลอืกซือ้ของฝากทีร่า้นพายสบัปะรดทีถ่อืว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจํา

ชาตเิลยก็ว่าไดแ้นะนําใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรอืเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ด

ทอดเป็นตน้) นําท่านชมอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คทีส่รา้งขึน้เพื่อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปีสรา้งแลว้เสร็จในปีพ.ศ. 2523 มพีื้นท ีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตรดา้นในตัวอาคาร

ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนทีสํ่าคัญคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธิบดีและคนใกลช้ิดรวมถึง

รูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดม้แีค่รูปภาพเท่านัน้

ท ีเ่ล่าเรือ่งราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสุนประจําตําแหน่งทีจั่ด

แสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพรอ้มกับสิ่ง

เหล่านีแ้ละอกีหนึง่ส่วนทีสํ่าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดตีประธานาธบิดีเจียงไค

เช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพและภักดต่ีอท่านอดีต

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO (เมนูสุกีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ท่าน) 

 

นําท่านแวะชมรา้นเครือ่งสําอางCOSMETIC SHOPศูนย์รวมเครือ่งสําอางชือ่ดังของไตห้วันมากมายหลาย

แบรนดท์ ีท่่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้นําท่านแวะชอ้ปป้ิงรา้นGermanium ที่ขึ้นชื่อเรื่อง

สรอ้ยขอ้มอืGermaniumทีป่ระกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนีย่มทีม่คุีณสมบัตทิําใหเ้ลอืดลมเดินดี

ขึน้เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่าและคลายความเครยีดรวมถงึปะการังแดงปะการังน้ําลกึทีเ่ป็นอัญมณีล้ําค่าทีห่ายาก

ซึง่มอียู่ไม่ก ีท่ ีใ่นโลก นําท่านชอ้ปป้ิงตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ตเป็นตลาดทีม่ ีช่ ือ่เสยีงทีสุ่ดของไทเปในดา้น
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อาหารทอ้งถ ิน่ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบสไตลท์อ้งถ ิน่เลย

ทเีดยีว และยังมสีนิคา้พื้นเมอืงสนิคา้แฟช่ันวัยรุ่น  รา้นรองเทา้กฬีายี่หอ้ต่าง ๆ ท ีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกันแบบจุใจ 

ค่ํา        อสิระอาหารค่ํา ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

 

ใหท้่านชอ้ปป้ิงตลาดซื่อหลินไนทม์ารเ์ก็ตเป็นตลาดทีม่ ีช่ ือ่เสยีงทีสุ่ดของไทเปในดา้นอาหารทอ้งถ ิ่นของ

ไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบสไตลท์อ้งถ ิน่เลยทเีดยีว และยังมี

สนิคา้พื้นเมอืงสนิคา้แฟช่ันวัยรุ่น  รา้นรองเทา้กฬีายี่หอ้ต่าง ๆ ท ีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกันแบบจุใจ 

        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก WELL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที่ 5: สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เชา้       รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง (แซนวิช+นํา้ผลไม)้ 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตเิมอืงไตห้วัน 

09.10 น.      
อําลากรุงไทเปเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯประเทศไทยโดยสายการบนินกสกู๊ต (NokScoot) โดยเทีย่วบนิที่

XW181  (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

12.00 น. 

เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

**เน ือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกู๊ตมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW181รายละเอยีดดงัน ี*้* 

 
XW181        09.10 - 12.00 น.   สําหรบักรุ๊ปเดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัพุธ, 

วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์

XW181   06.05 – 08.55 น. สําหรบักรุป๊เดนิทาง วนัองัคาร, วนัศุกร ์และวนัเสาร ์

 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดท้ ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
 

*ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมทิปไกดท์้องถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,000 เหรยีญ/ท่าน/ทรปิ*  

                    *** สว่นทิปของหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามประทบัใจในการใหบ้รกิาร *** 
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โปรแกรม: ไตห้วนั IN LOVE ทะเลสาบสุรยินั จนัทรา ผิงซ ี 

5 วนั 3 คนื BY NOKSCOOT (XW) 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ท่าน/ท่านละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ท่านละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพิ่ม 
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท ี ่ : 10 – 14 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 11 – 15 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 12 – 16 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 13 – 17 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 14 – 18 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 15 – 19 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 16 – 20 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 17 – 21 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 18 – 22 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 19 – 23 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 20 – 24 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 21 – 25 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 22 – 26 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 24 – 28 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 25 – 29 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 26 – 30 ม.ค. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 27 – 31 ม.ค. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

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

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

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

วนัท ี ่ : 10 - 14 ก.พ. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 11 - 15 ก.พ. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 12 - 16 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 14 - 18 ก.พ. 2562              15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 
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วนัท ี ่ : 15 - 19 ก.พ. 2562              15,888.- 15,888.- 15,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 16 - 20 ก.พ. 2562              17,888.- 17,888.- 17,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 17 - 21 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 18 - 22 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 19 - 23 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 20 - 24 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 21 - 25 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 22 - 26 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 23 - 27 ก.พ. 2562              13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

วนัท ี ่ : 24 - 28 ก.พ. 2562              12,888.- 12,888.- 12,888.- 4,500.- ตดิต่อเรา 

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

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

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

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

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ต่ํากว่า 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปก่อน

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างต่ํา 6 หนา้ 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางท ีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ลูกคา้ท ีบ่นิกบัสายการบนินกสกู๊ต มเีง ือ่นไขเพ ิม่ตามรายละเอยีดดา้นล่าง** 

สายการบนินกสกู๊ต ใชร้ะบบการจองที่น่ังเป็นแบบสุ่มที่น่ังว่าง อาจจะทําใหค้รอบครัวที่มาดว้ยกันไม่ไดน่ั้งตดิกัน 

หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงค์จะจองที่น่ังตดิกันจะมีรายละเอียดการค่าใชจ้่ายในการซ้ือที่น่ังเพิม่ รายละเอียดการซ้ือที่น่ังเพิม่  มีดังน้ี 

1. ที่น่ัง NOKSCOOT  BIZ  สามารถอัพเกรดที่น่ังได ้โดยจะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 3,500.- บาท/เที่ยว 

2. ที่น่ัง STRETCH  SEAT / LONG  LEG  ในกรณีจะระบุที่น่ัง ที่น่ังแถวที่ 21 โดยจะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 1,500.- บาท/เที่ยวและ ที่น่ังแถวที่ 31 
/ 61 มีค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 1,200.- บาท/เที่ยว 

( ที่น่ังแถว 21 , 31 และ 61  ไม่อนุญาตใหบุ้คคลที่อายุ ต่ํากว่า 16 ปี และ สูงกว่า 65 ปีขึน้ไป ทําการจอง )  

3. ที่น่ัง SUPER  SEAT  ในกรณีจะระบุที่น่ังแถวที่ 22-25โดยจะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 1,000.- บาท/เทีย่วและ ระบุที่น่ังแถวที่ 32-34 / 62-63 / 
71-74โดยจะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 800.- บาท/เที่ยว 

4. ที่น่ัง STANDARD SEAT   ในกรณีจะระบุที่น่ังแถวที่ 23-26โดยจะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 500.- บาท/เที่ยวและ ระบุที่น่ังแถวที่ 32-51 / 62-75

โดยจะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 400.- บาท/เที่ยว 

- กรณีซ้ือน้ําหนักกระเป๋าเพิม่ (จากเดมิที่ไดแ้ลว้ 20 ก.ก. )  มีดังน้ี 

เพิม่ 5 ก.ก.  150 บาท / เพิม่ 10 ก.ก.  350 บาท / เพิม่ 15 ก.ก.  550 บาท /  เพิม่  20 ก.ก.  950 บาท 

* ราคาขา้งตน้เป็น ราคาต่อคน  ต่อเที่ยวบนิ *  และซ้ือไดไ้ม่เกนิ 40 ก.ก. (รวมน้ําหนักที่มีใหก่้อนแลว้) 

** สําหรับที่น่ังโซน  Scoot in Silence  (ที่น่ังแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผูโ้ดยสารที่อายุ 12 ปีขึน้ไปเท่านัน้**  

*** รบกวนแจง้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วัน (ไม่นับรวม เสาร์-อาทติย์) *** 

กรณีใชร้ถเขน็(วลีแชร)์ท ีส่นามบนิดอนเมอืง  ไม่มค่ีาใชจ้า่ยเพ ิม่เตมิ  เพยีงแต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  72 ช ัว่โมงก่อนบนิ 
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*** ท ีส่นามบนิเถาหยวน เมอืงไตห้วนัมค่ีาใชจ้า่ย 1,300 บาท/เท ีย่วบนิ *** 

**เนือ่งจากในรายการมรีะบุลงรา้นชอ้ปป้ิงหากลูกคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกตวัจากกรุ๊ปไม่ร่วมลงรา้นทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้า่ย
เพ ิม่ท่านละ 500 NTD/ท่าน/รา้น ** 

 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม  

 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน และ

อยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบนิ)  

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  

6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางที่สามารถโหลดไดท้่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม)  

8. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 

200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

9. ค่ามัคคุเทศก์ของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก์) 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าที่สูญหาย

ในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าทปิมัคคุเทศก์ทอ้งถ ิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 1,000 เหรียญไตห้วัน/ท่าน/ทรปิ 

4. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

5. ค่าธรรมเนยีมวซี่าเขา้เมอืงไตห้วันสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวซี่าเขา้เมอืงไตห้วันมคี่าธรรมเนยีม 1,700 

บาทต่อท่านและค่าบริการยื่นวซี่า 500 บาทต่อท่านใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่า 5-7 วันทําการ (สําหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสแีดง

เลอืดหมู] หมายเหตุตัง้แต่วันที ่ 1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วันยกเลกิการขอวซี่าสําหรับหนังสอืเดนิทางไทยท่าน

สามารถเขา้ไตห้วันโดยไม่ตอ้งขอวซี่า... แต่หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซี่าทางบริษัทขอเก็บค่าวซี่าเพิม่ทีเ่กดิข ึน้ตาม

จริง 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า  15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนกําหนดเน่ืองจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเคร่ืองบนิมฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันก่อนเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
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4. สําหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนังสือเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ์

ในการคืนค่ามัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจํานวนท ีบ่รษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ท่านข ึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรม 

เนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการหักค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระค่าบรกิารในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์น

การหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่เกดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ ิ์

ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
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