
 

   

 

  

  

  

 

 

 
 

XW-T38:Hello Taiwan 
ไตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิ!ว จ ิ"วเฟิ" น ผงิซ ีทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั3คนื 

เที"ยวครบไฮไลท ์ในโปรโมช ั"นสดุคุม้!! 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ี"พลาดไมไ่ด ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ั!ง 
∞ 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 ี  
เมนพูเิศษ:บฟุเฟ่ชาบไูตห้วนั+ปลาประธานาธบิด+ีเสี"ยวหลงเปา+ซฟีู้ ดเหยห่ลิ"ว 
พกัโรงแรม:ไทจง 1คนื ไทเป 1คนื เถาหยวน1คนื(อาบนํ Dาแร)่   

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปนํ Dาหนกักระเป๋า 20 KG 
กาํหนดการเดนิทาง กนัยายน62-มกราคม63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี"ยว
เพิ"ม 

ที"น ั"ง 

31สงิหาคม-4กนัยายน 62 13,888 

 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant 5,000฿ 

4,500 30 
1-5 กนัยายน 62 12,888 4,500 30 
4-8 กนัยายน 62 13,888 4,500 30 
5-9 กนัยายน 62 13,888 4,500 30 

7-11 กนัยายน 62 12,888 4,500 30 
8-12 กนัยายน 62 11,888 4,500 30 

11-15 กนัยายน 62 13,888 4,500 30 
12-16 กนัยายน 62 13,888 4,500 30 



 

   

 

  

  

  

 

 

14-18 กนัยายน 62 13,888 4,500 30 

15-19 กนัยายน 62 12,888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 5,000฿ 

4,500 30 

18-22 กนัยายน 62 14,888 4,500 30 

19-23 กนัยายน 62 13,888 4,500 30 

21-25 กนัยายน 62 13,888 4,500 30 

22-26 กนัยายน 62 13,888 4,500 30 

25-29 กนัยายน 62 13,888 4,500 30 

26-30 กนัยายน 62 13,888 4,500 30 

28กนัยายน-2ตลุาคม 62 13,888 4,500 30 

29กนัยายน-3ตลุาคม 62 13,888 4,500 30 

2-6 ตลุาคม 62 14,888 4,500 30 

3-7 ตลุาคม 62 14,888 4,500 30 

5-9 ตลุาคม 62 13,888 4,500 30 

6-10 ตลุาคม 62 13,888 4,500 30 

9-13 ตลุาคม 62 16,888 4,500 30 

10-14 ตลุาคม 62 17,888 4,500 30 

12-16 ตลุาคม 62 14,888 4,500 30 

13-17 ตลุาคม 62 13,888 4,500 30 

16-20 ตลุาคม 62 14,888 4,500 30 

17-21 ตลุาคม 62 14,888 4,500 30 

19-23 ตลุาคม 62 14,888 4,500 30 

20-24 ตลุาคม 62 14,888 4,500 30 

30ตลุาคม-3พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 30 

1-5พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 30 

6-10 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 30 

8-12 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 30 

13-17 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 30 

15-19 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 30 

20-24 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 30 

22-26 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 30 

27พฤศจกิายน-1ธนัวาคม 62 14,888 4,500 30 

29พฤศจกิายน-3ธนัวาคม 62 14,888 4,500 30 

4-8 ธนัวาคม 62 17,888 4,500 30 

6-10 ธนัวาคม 62 17,888 4,500 30 

11-15 ธนัวาคม 62 15,888 4,500 30 

13-17 ธนัวาคม 62 15,888 4,500 30 

18-22 ธนัวาคม 62 15,888 4,500 30 

20-24 ธนัวาคม 62 15,888 4,500 30 

25-29 ธนัวาคม 62 17,888 4,500 30 

27-31 ธนัวาคม 62 22,888 4,500 30 

1-5 มกราคม 62 18,888 4,500 30 

3-7 มกราคม 62 15,888 4,500 30 

8-12 มกราคม 62 15,888 4,500 30 



 

   

 

  

  

  

 

 

10-14 มกราคม 62 15,888 4,500 30 

15-19 มกราคม 62 15,888 4,500 30 

17-21 มกราคม 62 14,888 4,500 30 

วนัแรก           ทา่อากาศยานดอนเมอืง    

22.30 น.  �พรอ้มกันที�ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู5-6
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัที"สอง        ทา่อากาศยานเถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ั!ง-วดัเหวนิวู-่          
                     ไทจง -  หมูบ่า้นสายรุง้ - ฟงเจี"ยไนทม์ารเ์ก็ต                                   � อาหาร เที"ยง,เย็น 
02.25/03.45�เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW182 
                      (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)**คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง  

 (สําหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเชค็กบัเจา้หนา้ที�เพื�อคอนเฟิมเวลาบนิอกีครั 3ง 
07.05/08.30�เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  

(เวลาที�ไตห้วันเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชั�วโมง)  เป็นเกาะที�มพีื3นที�เล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12
เท่าตั 3งอยู่ห่างจากชายฝั�งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย
ใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที�สดุ หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
แลว้นําทา่นขึ3นรถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   
จากนั3นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวนําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึ�งเป็นทะเลสาบที�มภีเูขา
สลับซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของนํ3าและภูเขาที�
สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากที�ไกลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงาม
ของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 
กโิลเมตร ลักษณะภูมปิระเทศที�โดด  เด่น ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้
คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สี3ยวซึ�งเป็นที�มาของนามอันไพเราะวา่
สรุยัินจันทรา  นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ั!ง นมัสการพระอัฐขิองพระถัง
ซมัจัKงที�อญัเชญิมาจากชมพูทวปีหลัง จากลอ่งเรอืเสร็จนําทา่นนมัสการ 
ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซ ึ�งถอืเป็นเทพเจา้
แหง่ภูมปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซื�อสัตย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 
ตัว ที�ตั 3งอยูด่า้นหนา้วัด ซึ�งมมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  
นําท่านไป แวะ ชมิชา ชาทอ้งถิ�นขึ3นชื�อของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแก่
การซื3อเป็นของฝากคนทางบา้น 

เที"ยง  �รบัประทานอาหารเที"ยง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ปลา
ประธานาธบิด ี

จากนั3นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึ�งตั 3งอยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับที� 3 
ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมืองไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมืองไทเปเท่านั3น
ขณะเดยีวกันยังเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัด
ขึ3นในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึ�งอันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอื ว่าเป็น
เมอืงที�สะอาดที�สดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่น  จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางที�สวยงาม   
จากนั3นนําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของ
จนี เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตัKงหลังจากที�อพยพมายังไตห้วันพรอ้มกบัเจยีงไคเช็ค ปัจจบุันรัฐบาลของเมอืง
ไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวและแหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดา
ทหารกก๊มนิตัKง บา้นแตล่ะหลังจะถกูแตง่แตม้ ตามผนังและกําแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแก่
การถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ื3นถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทั�วทั 3งหมูบ่า้น 
จากนั3นนําทา่นชอ๊ปปิ3งที�ตลาด ฟงเจี"ยไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้และ
อาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูที�ข ึ3นชื�อของที�นี�ไดแ้ก ่ ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื3อหาสนิคา้
ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  

คํ"า � รบัประทานอาหารคํ"า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 
                     :เดนิทางเขา้สูท่ ี"พกั WE MEET  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
วนัที"สาม       ไทเป – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซาน – ซื"อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต - ดวิตีDฟร ี 
                                                                                                                                � เชา้,เที"ยง,- 



 

   

 

  

  

  

 

 

เชา้   � บรกิารอาหารเชา้ที"หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทั 3ง
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตั 3งอยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน 
มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงที�มกีารเตบิโตเร็วมาก ทา่นเดนิทาง สู ่รา้นขนม
พายสบัปะรด ซื�อดังเพื�อใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื3อของฝากอนัขึ3นชื�อของไตห้วัน  จากนั3นนําทา่นไดช้อ็ปปิ3ง
เครื�องสําอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 

เที"ยง  � รบัประทานอาหารเที"ยง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเสี"ยวหลงเปา 
บา่ย               นําทา่นไปชม อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึ�งสญัญลักษณ์ของ

ประเทศไตห้วนั  สรา้งขึ3นตั 3งแตปี่ 1976 เพื�อเป็นการรําลกึและเทดิทนู
อดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิ�งของ
ตา่งๆ ที�เป็นประวัต ิขา้วของเครื�องใชส้ว่นตัวตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตร์
สว่นตัว และฉากจําลองการทํางานของทา่น แทบทั3งหมดเกี�ยวกบั ทา่น
นายพล เจยีง ไคเชค็ ตั 3งแตส่มัยที�ยังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจน
ทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ โดยภายในจะมรีปูปั3นทําจาก
ทองสมัฤทธิSของทา่นในทา่นั�งขนาดใหญท่ี�มใีบหนา้ยิ3มแยม้ตา่งจากรปู
ปั3นของทา่นในที�อื�นๆ ซึ�งจะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะ
ไดพ้บกบัการเปลี�ยนเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้3นทา่นนายพล เจยีง ไค 
เชค็ ซึ�งจะ มขีึ3นทกุ 1ชั�วโมง บนชั 3น 4 ของอนุสรณ์แหง่นี3  
นําทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึ�งในวัดที�เกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงมากที�สดุ
แห่งหนึ�งของเมอืงไทเป ตั 3งอยู่ในแถบย่านเมอืงเก่า มีอายุเกอืบ 300
รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ3นโดยคนจีนชาวฝูเจีU ยนช่วงปี ค.ศ.1738 เพื�อเป็น
สถานที�สักการะบูชาสิ�งศักสิทธิSตามความเชื�อของชาจีนมีรูปแบบ
ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแต่มลีูกผสมของความ
เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ี�นี�เป็นอกีหนึ�งแหล่งท่องเที�ยวไม่
ควรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน แต่เดมิสรา้งขึ3นเพื�อสักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมเีทพเจา้
องคอ์ื�นๆตามความเชื�อของชาวจนีอกีมากกวา่ 100องคท์ี�ดา้นในโดยมาจากทั3งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจืKอ 
เชน่ เจา้แมทั่บทมิ ที�เกี�ยวขอ้งกับการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรื�องความซื3อสัตยแ์ละหนา้ที�การงาน และเทพ
เยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ที�เชื�อกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก 
นําท่านสู ่ซื"อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคนื ที�ใหญ่ที�สดุในไทเปเป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบ
ครัน ที�นี�เหมาะสําหรับทั 3งขาชอ้ป และขาชมิ จําหน่ายสนิคา้พื3นเมอืง เสื3อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องประดับ 
และอาหารทานรา้นอาหารสตรทีฟู้ดใหช้มิหลากหลาย สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึ3นชื�อของที�นี�ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไก่
ทอด นํ3ามะระปั�น และอื�น ๆ อกีมากมาย 
(อสิระอาหารคํ"าตามอธัยาศยัเพื"อความสะดวกในการชอ้ปปิD ง) 

                      :นําทา่นเขา้สูท่ ี"พกั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
วนัที"ส ี"            ไทเป - หมูบ่า้นจิ"วเฟิ" น - อทุยานเหยห๋ลิ!ว - ปลอ่ยโคมผงิซ ี- ตกึไทเป101 -ตลาดซเีหมนิตงิ                                 
                                                                                                                       � เชา้,เที"ยง,---                                                                                      

เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ที"หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิ"วเฟิ" น(Jiufen Old Street) เป็นถนน
คนเดนิเกา่แกท่ี�มชี ื�อเสยีงที�สดุในไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิ�นในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมกีาร
ประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ี�ดา้นบนถนนที�เป็นทางลาดชนัและขั 3นบนัได
ดว้ย สมัยกอ่นจิ�วเฟิ�นเป็นแหลง่เหมอืงทองที�มชีื�อเสยีงตั 3งแตส่มัย
กษัตรยิก์วงสวี3 มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที�นี� การโหม
ขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพา
กนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิ3งไวเ้พยีงแตค่วามทรงจําจนกระทั�งมกีาร
ใชจ้ิ�วเฟิ�นเป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร"์เปยฉงิเฉงิชื�อ"และ"อูเ๋ห
ยยีนเตอะซนัซวิ"ทัศนยีภาพภเูขาที�สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดู
นักทอ่งเที�ยวจํานวนมาก จิ�วเฟิ�นมกีจิกรรม มากมาย เชน่ถา่ยรปูมมุ
ถา่ยรปูน่ารักๆในหมูบ่า้น สนิคา้อกีมากมายที�ทําใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
กบัถนนคนเดนิที�ยาวที�สดุในหมูบ่า้นจิ�วเฟิ�น ชอ๊ปปิ3งของกนิของฝากขึ3น



 

   

 

  

  

  

 

 

ชื�อ เชน่ รา้นบัวลอยเผอืก,รา้นไอศกรมีโรล,รา้นลกูชิ3นปลาสตูรโบราณ,และโรตสีายไหม  อสิระชอ้ปปิ3งตาม
อธัยาศัย             
จากนั3นนําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิ"ว(Yehliu Geopark) หนึ�งในสถานที�ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาตขิอง

ไตห้วัน พื3นที�ของอทุยานเยห่ลวิมลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มอีายุ
ยาวนานนับลา้นปีมลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดักรอ่นของนํ3าทะเลลมทะเล และการ
เคลื�อนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้
เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ3งซึ�งมชีื�อเสยีงทั�วทั 3งเกาะไตห้วัน และ ทั�วโลก 

เที"ยง �รบัประทานอาหารเที"ยง ณ ภตัตาคาร เมนซูฟีดูเหยห่ลวิ 
จากนั3นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีจดุทอ่งเที�ยวยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซี
(PingxiLine)อยูร่ะหวา่งสถานซีอืเฟิ�นและสถานตีา้หัว ชื�อ“ซอืเฟิ�น”ตั 3งตามชื�อของครอบครัวดั 3งเดมิผูพั้ฒนา
พื3นที�แหง่นี3 ไฮไลทข์องการทอ่งเที�ยวซื�อเฟิ�นคอืผูค้นชอบมาลอยโคม กนัที�บนทางรถไฟ ใครอยากปลอ่ย
โคมลอย เขยีนคําอธษิฐานเขยีนเลยสี�ดา้นเต็มๆหรอืเขยีนคําในกระบอกไมไ้ผก่็มใีหบ้รกิาร(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่
โคม) หรอืเดนิเลน่ที�ถนนสายเกา่ซึ�งเป็นถนนเลยีบทางรถไฟ มทัี 3งรา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้ง
ทาง  
จากนั3นนําทา่นเดนิทางกลับสูไ่ทเปเมอืงหลวงของไตห้วัน 
เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้) สญัลักษณ์ของเมอืงไทเป เป็นตกึที�สงูที�สดุในไตห้วัน 
และสงูเป็นอนัดับ 2ของโลก(ปี 2004 เคยสงูที�สดุในโลก) ตกึสงูถงึ 
509เมตร รปูรา่งตัวอาคารไดแ้รงบนัดาลใจมากจาก เจดยีข์องจนีที�นี�
ยังมจีดุชมววิที�สงูที�สดุในไทเปที�ชั�น 89(ไมร่วมคา่ขึ3นชั 3น89) ภายในตัว
อาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ที�กนัการ
สั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ี�ว ิ�งเร็วที�สดุในโลก 
บรเิวณที�ตั 3งของตกึ ชั 3น 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ที�ที�ขาย
ของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 
นําทา่นเยี�ยมชมสนิคา้สง่ออกชื�อดังของไตห้วันที�ศนูย ์
GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยที�มพีลังพเิศษชว่ยในการปรับ
สมดลุในรา่งกายซึ�งสามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายให ้
สมดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชื�นลดอาการปวด  
จากนั3นนําทา่นไปชอ้ปปิ3งสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที� DUTY FREE ซึ�ง
มสีนิคา้แบรนดเ์นมชั 3นนําใหท้า่นไดเ้ลอืกซื3อมากมายในราคาที�ถกูเป็น
พเิศษ   
จากนั3นนําทา่นชอ้ปปิ3ง ตลาดซเีหมนิตงิ  ยา่นชอ้ปปิ3งของวัยรุน่ที�มี
ชื�อเสยีงมากที�สดุของไตห้วัน มฉีายาวา่ ฮาราจกูแุหง่ไทเปหรอืที�คน
ไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปปิ3งตามตรอกซอกซอย และเป็นแหลง่นัดเจอกนัของวัยรุน่ มี
รา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ที�นี�จะมทัี 3งสนิคา้แฟชั�นทั�วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้น
รองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทัี 3งแหลง่เสื3อผา้สไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนที�ทา่นรัก รองเทา้ยี�หอ้ตา่ง 
อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ี�ดังของญี�ปุ่ นรวมทั3งยี�หอ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อสิระอาหารคํ"าตามอธัยาศยั เพื"อความสะดวกในการชอ้ปปิD ง 
:นําทา่นเขา้สูท่ ี"พกั Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort (นํ Dาแรส่ว่นตวั):                  

วนัที"หา้          สนามบนิเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                

เชา้  � อาหารเชา้แบบกลอ่ง นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
09.40/10.20น. เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW181 � 

 (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื"อง 
12.35/13.00น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื"องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ไฟลบ์นิอาจมกีารเปลี"ยนแปลงอพัเดทจากสายการบนิ 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซืDอต ั!วเครื"องบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที"อกีคร ัDง** 



 

   

 

  

  

  

 

 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั!วเครื"องบนิโปรโมช ั"น จากสายการบนิ ดงัน ัDนเมื"อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี"ยนแปลง เลื"อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที"ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื"องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทาํการจองต ั!วเครื"อง มฉิะน ัDนบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัDงส ิDน กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื3นเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง
จา่ยคา่ชดเชยเพิ�ม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสันําเที�ยวสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั3นๆเป็นหลัก จงึขอ
สงวนสทิธิSในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัKวเครื�องบนิ กรงุเทพฯ–ไทเป –กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มที�พัก  3คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  อาหาร
ทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ) บตัรทอ่งเที�ยวสถานที�ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่
นํ3าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้
ครองเป็นไปตามเงื"อนไขของบรษิทัฯประกนัภยัที"บรษิทัทาํไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีนํ3ามันของสาย
การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีDรบัเฉพาะนกัทอ่งเที"ยวชาวไทยเทา่น ัDน  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักทอ่งเที�ยว
ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิ�ม 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
ในการบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เง ื"อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั3นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตัKวเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื3อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัด
จํา หรอื คา่ทัวรทั์ 3งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั3งสิ3น  
 
 
 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัDงหมดกอ่นทาํการจอง เพื"อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมื"อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ื"อนไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที"มผีูเ้ดนิทางตํ"ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น
ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิSที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิSไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ3นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิSที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ3นจากภาษีเชื3อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ
เพิ�มเตมิ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ3นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเที�ยวสละ

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และ
ผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั3นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั3งคา่ตัKวเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  



 

   

 

  

  

  

 

 

สทิธิSและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ไดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น เนื�องจากคา่ใชจ้า่ยที�ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการ
ชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทั 3งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบ
ชาํระเต็มมเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั3น ๆ  

7) การประกนัภัย ที�บรษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว
เทา่นั3น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื3อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น  

8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 


