
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XW-T35: Super Taiwan ไตห้วนั ไทเป ไทจง หมูบ่า้นสายรุง้ เหยห่ล ิ)ว จ ิ*วเฟิ* น ผงิซ ี
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั3คนื  

 

XW-T35: Super Taiwan ไตห้วนั ไทเป ไทจง 
หมูบ่า้นสายรุง้ เหยห่ลิ)ว จ ิ*วเฟิ* น ผงิซ ีทะเลสาบ

สรุยินัจนัทรา 5วนั3คนื 

เที*ยวครบทกุไฮไลท ์ เที*ยวครบทกุวนั ในโปรโมช ั*นสดุคุม้!! 

∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ ี*พลาดไมไ่ด ้

∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ั)ง 

∞ ชมหมูบ่า้นสายรุง้ ศลิปะสดุอลงัการ 
∞ เที*ยวหมูบ่า้นโบราณ จิ*วเฟิ* น 

∞ อทุยานเหยห่ลิ)ว ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ 

∞ ปลอ่ยโคมที*ผงิซ ีถา่ยรปูช็อปปิD งฟินๆ ยา่นสถานรีถไฟ 

∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟี* กบั ตกึ 101 

∞ ชมความสวยงามของอนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 

∞ ชอ้ปปิD งสดุฟิน ฟงเจี*ยไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ดวิตฟีร ี              
 เมนูพเิศษ: บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั+ปลาประธานาธบิด+ีเสี*ยวหลงเปา 

 พกั: ไทจง 1คนื  ไทเป 2คนื  
เดนิทางโดยสาย การบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปนํ Dาหนกักระเป๋า 20 KG 

กาํหนดการเดนิทาง มนีาคม-พฤษภาคม 62  

วนัที* รายละเอยีดทอ่งเที*ยว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานเถาหยวน -ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ั)ง-วดัเหวนิวู-่หมูบ่า้น
สายรุง้ - ไทจง - ฟงเจี*ยไนทม์ารเ์ก็ต 

3  ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-วดัหลงซาน- ซื*อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

4  ไทเป - จ ิ*วเฟิ* น - เหยห๋ลิ)ว – ผงิซ ี– ตกึไทเป101 – ตลาดซเีหมนิตงิ 

5  สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี*ยว 

30 Mar - 03 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

31 Mar - 04 Apr 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

03 - 07 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

04 - 08 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

06 - 10 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

07 - 11 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

10 - 14 Apr 2019  21,888  21,888 21,888 5,000 4,500 

11 - 15 Apr 2019  22,888  22,888 22,888 5,000 4,500 

13 - 17 Apr 2019  22,888  22,888 22,888 5,000 4,500 

14 - 18 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 - 21 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

18 - 22 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

20 - 24 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

21 - 25 Apr 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

24 - 28 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

25 - 29 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

27 Apr - 01 May 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

28 Apr - 02 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

01 - 05 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

02 - 06 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

04 - 08 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

05 - 09 May 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

08 - 12 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

09 - 13 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 15 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

12 - 16 May 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

15 - 19 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

16 - 20 May 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

18 - 22 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

19 - 23 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

22 - 26 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

23 - 27 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

25 - 29 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 - 30 May 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

29 May - 02 Jun 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

30 May - 03 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที* 1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกนัที"ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู
5-6เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ที"คอยอํานวยความสะดวก
ใหก้บัทา่น 

วนัที* 2 ทา่อากาศยานเถาหยวน -ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ั)ง-วดัเหวนิวู-่หมูบ่า้น
สายรุง้ - ไทจง - ฟงเจี*ยไนทม์ารเ์ก็ต 

00.30/02.25  เดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที*ยวบนิที* XW182 
(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"อง)**คา่ทัวรไ์มร่วม คา่อาหารบนเครื"อง
เดนิทาง   

05.05/07.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั 
**สาํหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเชค็กบัเจา้หนา้ที"เพื"อคอนเฟิมเวลาบนิอกีครั Fง**(เวลาที"
ไตห้วันเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชั"วโมง) เป็นเกาะที"มพีืFนที"เล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12เทา่ตั Fงอยู่
หา่งจากชายฝั"งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่
ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี"สดุ หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
แลว้นําทา่นขึFนรถโคช้ปรับอากาศ (บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)  จากนัFนเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวนํา
ทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึ"งเป็นทะเลสาบที"มภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบ
กบัมทีัศนียภาพของนํFาและภเูขาที"สวยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากที"ไกลๆ หรอืเขา้ไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภมูิ
ประเทศที"โดด  เดน่ ทําใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีFยวซึ"งเป็นที"มาของ
นามอนัไพเราะวา่สรุยิันจันทรา  นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ั)ง นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมัจัTงที"
อญัเชญิมาจากชมพทูวปีหลงั จากลอ่งเรอืเสร็จนําทา่นนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู 
ณ วดัเหวนิหวู ่ซ ึ"งถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซื"อสตัย ์และยังมสีงิโตหนิ
ออ่น 2 ตวั ที"ตั Fงอยูด่า้นหนา้วัด ซึ"งมมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั 

เที"ยง  รบัประทานอาหารเที*ยง ณ ภตัตาคาร เมนูปลาประธานาธบิด ี

จากนัFนนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึ"งตั Fงอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่นัดบั
ที" 3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศูนย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาค
กลางของเกาะไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแต่นอ้ยกว่า
เมอืงไทเปเทา่นัFนขณะเดยีวก ั นยังเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทาง
พุทธศาสนาไตห้วันจัดขึFนในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึ"งอันสะอาด
เรยีบรอ้ย จงึถูกถอื ว่าเป็นเมอืงที"สะอาดที"สดุในไตห้วัน ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์สองขา้ง
ทางที"สวยงาม จากนัFนนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศกึในยุค
สงครามกลางเมอืงของจนี เหลา่ทหารพรรคก๊กมนิตัTงหลังจากที"อพยพมายังไตห้วันพรอ้มกบัเจยีงไค
เช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที"ยวและแหลง่ศกึษาชวีติ
ความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตัTง บา้นแตล่ะหลังจะถูกแตง่แตม้ ตามผนังและกําแพงใน
หมู่บา้น ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แตพ่ืFนถนนทางเดนิก็ถูกแตง่แตม้
สสีนัและตวัการต์นูไปทั"วทั Fงหมูบ่า้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ"า  รบัประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

จากนัFนนําทา่นชอ๊ปปิFงที"ตลาด ฟงเจี*ยไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้
และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วันเมนูที"ข ึFนชื"อของที"นี"ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืFอหา
สนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน 

เดนิทางเขา้สูท่ ี*พกั WE MEET  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที* 3 ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-วดัหลงซาน- ซื*อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที*หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน 
ทั Fงการศกึษา การคา้ อตุ  สาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตั Fงอยูท่างดา้นเหนือของ
เกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเม ื องหลวงที"มกีารเตบิโตเร็ว
มาก  ทา่นเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซื"อดงัเพื"อใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซืFอของฝากอนัขึFนชื"อ
ของไตห้วัน   

เที"ยง  รบัประทานอาหารเที*ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเสี*ยวหลงเปา  

บา่ย  นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึ"งเป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิ"งของตา่งๆ ที"เป็นประวัต ิแทบ
ทั Fงหมดเกี"ยวกับ ท่านนายพล เจยีง ไคเช็ค ตั Fงแตส่มัยที"ยังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซน็จนทา่นไดก้า้ว
มาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลี"ยนเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้Fนทา่นนายพล เจยีง 
ไค เชค็ ซึ"งจะ มขี ึFนทกุ 1 ชั"วโมง บนชั Fน 4 ของอนุสรณ์แหง่นีF นําทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึ"งในวัด
ที"เกา่แกแ่ละมชีื"อเสยีงมากที"สดุแหง่หนึ"งของเมอืงไทเป ตั Fงอยู่ในแถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายุเกอืบ 300
รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึFนโดยคนจนีชาวฝูเจีY ยนชว่งปี ค.ศ.1738 เพื"อเป็นสถานที"สักการะบูชาสิ"งศักสทิธิZ
ตามความเชื"อของชาจีนมรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจีนแต่มลีูกผสมของ
ความ เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ี"นี"เป็นอกีหนึ"งแหลง่
ทอ่งเที"ยวไมค่วรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน แตเ่ดมิสรา้งขึFนเพื"อสกัการะเจา้แมก่วนอมิเป็นหลกั 
แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ์ื"นๆตามความเชื"อของชาวจีนอีกมากกว่า 100องคท์ี"ดา้นในโดยมาจากทั Fง
ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจืTอ เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ที"เกี"ยวขอ้งกับการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรื"องความ
ซืFอสตัยแ์ละหนา้ที"การงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ที"เชื"อกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงให ้
สมหวังดา้นความรักนําท่านสู่ ซื*อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดนิมีรา้นคา้ครบครัน จําหน่าย
สนิคา้พืFนเมอืง เสืFอผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื"องประดับ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึFนชื"อ
ของที"นี"ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด นํFามะระปั"น และอื"น ๆ อกีมากมาย 

(อสิระอาหารคํ*าตามอธัยาศยั เพื*อความสะดวกในการชอ้ปปิD ง) 

:นําทา่นเขา้สูท่ ี*พกั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที* 4 ไทเป - จ ิ*วเฟิ* น - เหยห๋ลิ)ว – ผงิซ ี– ตกึไทเป101 – ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที*หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิ*วเฟิ* น ซึ"งเป็นแหลง่เหมอืงทองที"มชีื"อเสยีงตั Fงแตส่มัยกษัตรยิก์วงสวีF แหง่
ราชวงศช์องจงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองที"นี" การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ทําให ้
จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลือทิFงไวเ้พียงแต่ความทรงจํา
จนกระทั"งมกีารใชจ้ิ"วเฟิ"นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร"์เปยฉงิเฉงิชื"อ"และ"อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ"
ทัศนียภาพภเูขาที"สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเที"ยวจํานวนมากเดนิทางมาชื"นชมความ
งดงามของที"นี"นอกจากนีFยังมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ี"มชีื"อเสยีงที"สดุในไตห้วันทําใหจ้ิ"วเฟิ"นกลับมาคกึคัก
และมีชวีติชวีาอกีครั Fงใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซืFอของกนิที"แปลกตาอกีทั Fงยังมีบัวลอย
เผอืกที"โดง่ดังที"สดุในไตห้วัน เนื"องจากมรีสชาตแิบบดั Fงเดมิไมเ่หมอืนที"ไหนทา่นสามารถซืFอกลบัมา
เป็นของฝากได ้นอกจากนีFยังมสีนิคา้อกีมากมายที"ทําใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิที"ยาวที"สดุ
ในหมู่บา้นจิ"วเฟิ"น อสิระชอ้ปปิD งตามอธัยาศยั จากนัFนนําท่านเดนิทางสู่ เหย๋หลิ*ว มีลักษณะเป็น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของนํFาทะเลลมทะเล และการเคลื"อนตวัของเปลอืกโลก
ประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอก
เห็ด เตา้หู ้รังผึFงซึ"งมชีื"อเสยีงทั"วทั Fงเกาะไตห้วัน และ ทั"วโลก 

เที"ยง  รบัประทานอาหารเที*ยง ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึDนช ัDน89)ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ ตกึที"มคีวามสงูถงึ 509เมตร 
สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ที"นี"ยังมจีดุชมววิที"สงูที"สดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาด
ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหนา้ที"กันการสั"นสะเทอืนเวลาที"เกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ี"ว ิ"งเร็วที"สดุใน
โลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณที"ตั FงของตกึนีFยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิFงแหง่ใหมท่ี"
เป็นที"นิยมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปปิFงมอลลอ์ยู่ถงึสบิแหง่บรเิวณนีF 
จากนัFนนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีเมอืงนวิไทเป(NewTaipei City) จุดท่องเที"ยวยอดฮติของ
เสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine)อยู่ระหว่างสถานีซอืเฟิ"นและสถานีตา้หัว(Dahua 
Station) ชื"อ“ซอืเฟิ"น”ตั Fงตามชื"อของครอบครัวดั Fงเดมิผูพ้ัฒนาพืFนที"แหง่นีF ไฮไลทข์องการท่องเที"ยว 
ซื"อเฟิ"นคอืการปล่อยโคมลอยจากสถานรีถไฟ Shifen ก็สามารถเดนิเล่นที"ถนน สายเก่าซึ"งเป็น
ถนนเลยีบทางรถไฟไดเ้ลย มทีั Fงรา้นคา้รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปลอ่ยโคม
ลอยหรือเขยีนคําอธษิฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มใีหบ้รกิาร(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าโคม) จากนัFนนําท่าน
เดนิทางกลับสูไ่ทเปเมอืงหลวงของไตห้วัน นําท่านเยี"ยมชมสนิคา้สง่ออกชื"อดังของไตห้วันที"ศูนย ์
GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยที"มพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซึ"งสามารถปรับ
สภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชื"นลดอาการปวด 
จากนัFนนําท่านชอ้ปปิFง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืที"คนไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีั Fงแหล่ง
เสืFอผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที"ท่านรัก รองเทา้ยี"หอ้ต่าง อาท ิONITSUKA 
TIGERแบรนดท์ี"ดังของญี"ปุ่ นรวมทั Fงยี"หอ้ต่าง เช่น,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในส่วน
ของราคาที"ประเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูที"สดุในโลก 

(อสิระอาหารคํ*าตามอธัยาศยั เพื*อความสะดวกในการชอ้ปปิD ง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:นําทา่นเขา้สูท่ ี*พกั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั 

 

วนัที* 5 สนามบนิเถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  อาหารเชา้แบบกลอ่งที*สนามบนิ นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

  
06.05/09.10  เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที*ยวบนิที* XW181  

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"อง ) **คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื"อง 

  
08.55/12.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื*องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื"อการทอ่งเที"ยว คา่ทวัรท์ี"จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด 
และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที"ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัFนหากทา่นไมไ่ดร้ว่ม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั Fงคา่ตัTวเครื"องบนิใหแ้ก่
ทา่น 
หมายเหต:ุ อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั)วเครื*องบนิโปรโมช ั*น จากสายการบนิ ดงัน ัDนเมื*อทา่นตกลง
เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี*ยนแปลง เลื*อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใิน
การคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที*ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื*องบนิภายในประเทศ 
กรณุาแจง้บรษิทักอ่นทําการจองต ั)วเครื*อง มฉิะน ัDนบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัDงส ิDน กรณีกรุป๊ออก
เดนิทางไมไ่ด ้

***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืFนเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที"ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม 
ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ"ม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ"นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสันําเที"ยวสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั"วโมง มอิาจเพิ"มเวลาได ้
โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั FงนีFข ึFนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัFนๆเป็น
หลกั จงึขอสงวนสทิธิZในการปรับเปลี"ยนเวลาทอ่งเที"ยวตามสถานที"ในโปรแกรมการเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัTวเครื"องบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มที"พัก  3คนื พักหอ้งละ  2-3 ทา่น 
อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํ"าตามรายการ) บตัรทอ่งเที"ยวสถานที"ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่
มัคคเุทศก ์คา่นํFาหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงื*อนไขของบรษิทัฯประกนัภยัที*บรษิทัทําไว ้** รวมคา่ภาษี
สนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีนํFามนัของสายการบนิตามรายการ *คา่บรกิารนีDรบัเฉพาะนกัทอ่งเที*ยวชาวไทยเทา่น ัDน  

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื"องดื"มที"สั"งเพิ"ม โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระที"หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษี
การบรกิาร 3% ภาษีมลูคา่เพิ"ม 7%, นักทอ่งเที"ยวชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิ"ม 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 
1,200 NTสําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมี
การประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ื*อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นที"เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารที*ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่"ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุา
ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัFนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลูกคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคา
ไมร่วมคา่วซีา่ 

 การยกเลกิการจอง 

1. กรณีที"นักทอ่งเที"ยวหรอืเอเจนซี"ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื"อนการเดนิทาง นักทอ่งเที"ยวหรอืเอเจนซี"(ผูม้ี
ชื"อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที"บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ"งเพื"อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที"ชาํระแลว้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารที"ชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที"ชาํระ
แลว้ทั Fงหมด ทั FงนีF ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที"ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที"ชาํระแลว้เนื"องในการเตรยีมการจัดการนํา 
เที"ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที"ยว เชน่ การสาํรองที"นั"งตัTวเครื"องบนิ การจองที"พักฯลฯ 

3. ในกรณีที"ลกูคา้ยื"นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี"ลกูคา้ชาํระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที"วซีา่
ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที"เกดิขึFนจรงิ 

4. กรณียื"นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที"เกดิขึFนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื"นวซีา่ / คา่มัดจําตัTวเครื"องบนิ หรอืคา่ตัTว
เครื"องบนิ (กรณีออกตัTวเครื"องบนิแลว้)     

5. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื"องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที" ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิZในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั Fงหมด 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัDงหมดกอ่นทําการจอง เพื*อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทัฯ และเมื*อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงื*อนไขของบรษิทัแลว้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) ขอสงวนสทิธิtในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที*มผีูเ้ดนิทางตํ*ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง 
2) ขอสงวนสทิธิZที"จะเปลี"ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื"อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิZไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที"เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอื"น ๆ ที"อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ"มเตมิที"เกดิขึFนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิZที"จะปรับราคาตามสถานการณท์ี"มกีารปรับขึFนจากภาษีเชืFอเพลงิที"ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ
เพิ"มเตมิ ตลอดจนการเปลี"ยนแปลงเที"ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที"จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที"ยวจะสิFนสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผู ้
ทอ่งเที"ยวสละสทิธิZและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที"ไดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั FงสิFน เนื"องจากคา่ใชจ้า่ยที"ทา่นไดจ้า่ย
ใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทั Fงหมดใหแ้กผู่ใ้ห ้
บรกิารในแตล่ะแหง่แบบชาํระเต็มมเีงื"อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี"ยนแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที"ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที"จะประสานงานใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัFนๆ 
7) การประกนัภัย ที"บรษัิทไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที"ยวเทา่นัFน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื"อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้
และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื"อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซืFอประกนัสขุภาพ ใน
ระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั"วไป)  
8) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั FงสิFนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัFน  
9) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที"ยว อนัเนื"องมาจากการกระทําที"สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"นๆ 
 

 

 

 


