
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

XW-T3�:Hello Taiwan 

ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ�ว จิ�วเฟิ� น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา �วัน คืน 

เที�ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั�นสุดคุ้ม!! 

∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที�พลาดไม่ได้ 

∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวนิหวู่ วัดพระถังซัมจั�ง 

∞ เที�ยวหมู่บ้านโบราณ จิ�วเฟิ� น 

∞ อุทยานเหย่หลิ�ว ชมความมหัศจรรย์ของหนิทรายในรูปร่างแปลกๆ 

∞ ปล่อยโคมที�ผิงซี ถ่ายรูปชอ็ปปิ5งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ 

∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี� กับ ตกึ 787  

∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ 

∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน 

∞ ช้อปปิ5งสุดฟิน ฟงเจี�ยไนท์มาร์เกต็ ซีเหมนิตงิ ซือหลนิไนท์มาร์เกต็ ดวิตีฟรี  
เมนูพเิศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี�ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ�ว 

พักโรงแรม:ไทจง 7คืน ไทเป 7คืน เถาหยวน7คืน(อาบนํ 5าแร่)   

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บนิตรงสู่ไทเปนํ 5าหนักกระเป๋า B8 KG 

กาํหนดการเดนิทาง กันยายนCB-มกราคมC   

 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเดก็B-Cปี 
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี�ยว
เพิ�ม 

ที�นั� ง 

 7สงิหาคม-Fกันยายน CB 1 ,888 

 
 
 
 

ไม่มีราคาเดก็ 

Infant 
5,000฿ 

F,�88 30 
7-� กันยายน CB 1B,888 F,�88  8 

F-� กันยายน CB 1 ,888 F,�88 30 
�-H กันยายน CB 1 ,888 F,�88  8 

I-77 กันยายน CB 7B,888 F,�88 30 
�-7B กันยายน CB 77,888 F,�88  8 

77-7� กันยายน CB 7 ,888 F,�88  8 

7B-7C กันยายน CB 7 ,888 F,�88 30 
7F-7� กันยายน CB 7 ,888 F,�88 30 
7�-7H กันยายน CB 7B,888 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ไม่มีราคาเดก็ 

Infant 

F,�88  8 

7�-BB กันยายน CB 1F,888 F,�88  8 

7H-B  กันยายน CB 1 ,888 F,�88  8 

B7-B� กันยายน CB 1 ,888 F,�88  8 

BB-BC กันยายน CB 7 ,888 F,�88  8 

B�-BH กันยายน CB 7 ,888 F,�88  8 

B6-30 กันยายน CB 7 ,888 F,�88  8 

28กันยายน-Bตุลาคม CB 7 ,888 F,�88  8 

2Hกันยายน- ตุลาคม CB 7 ,888 F,�88  8 

B-C ตุลาคม CB 7F,888 F,�88  8 

 -I ตุลาคม CB 7F,888 F,�88  8 

�-H ตุลาคม CB 7 ,888 F,�88  8 

C-78 ตุลาคม CB 7 ,888 F,�88  8 

H-7  ตุลาคม CB 7C,888 F,�88  8 

78-7F ตุลาคม CB 7I,888 F,�88  8 

7B-7C ตุลาคม CB 7F,888 F,�88  8 

7 -7I ตุลาคม CB 7 ,888 F,�88  8 

7C-B8 ตุลาคม CB 7F,888 F,�88  8 

7I-B7 ตุลาคม CB 7F,888 F,�88  8 

7H-B  ตุลาคม CB 7F,888 F,�88  8 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

B8-BF ตุลาคม CB 7F,888 5,000฿ F,�88  8 

 8ตุลาคม- พฤศจกิายน CB 7F,888 F,�88  8 

7-�พฤศจกิายน CB 7F,888 F,�88  8 

6-10 พฤศจิกายน CB 7F,888 F,�88  8 

8-12 พฤศจิกายน CB 7F,888 F,�88  8 

13-17 พฤศจกิายน CB 7F,888 F,�88  8 

15-19 พฤศจกิายน CB 7F,888 F,�88  8 

20-24 พฤศจกิายน CB 7F,888 F,�88  8 

22-26 พฤศจกิายน CB 7F,888 F,�88  8 

27พฤศจกิายน-1ธันวาคม CB 7F,888 F,�88  8 

2Hพฤศจกิายน- ธันวาคม CB 7F,888 F,�88  8 

F-� ธันวาคม CB 7I,888 F,�88  8 

C-78 ธันวาคม CB 7I,888 F,�88  8 

77-7� ธันวาคม CB 7�,888 F,�88  8 

7 -7I ธันวาคม CB 7�,888 F,�88  8 

7�-BB ธันวาคม CB 7�,888 F,�88  8 

B8-BF ธันวาคม CB 7�,888 F,�88  8 

B�-BH ธันวาคม CB 7I,888 F,�88  8 

BI- 7 ธันวาคม CB BB,888 F,�88  8 

7-� มกราคม CB 7�,888 F,�88  8 

 -I มกราคม CB 7�,888 F,�88  8 

�-7B มกราคม CB 7�,888 F,�88  8 

78-7F มกราคม CB 7�,888 F,�88  8 

7�-7H มกราคม CB 7�,888 F,�88  8 

7I-B7 มกราคม CB 7F,888 F,�88  8 

วันแรก           ท่าอากาศยานดอนเมือง    

22. 8 น.  �พร้อมกนัทีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู �-Cเคาน์เตอร์ C 

สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกให้กบัทา่น 
วันที�สอง        ท่าอากาศยานเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั�ง-วัดเหวนิวู่-           

                     ไทจง -  หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี�ยไนท์มาร์เกต็                                   � อาหาร เที�ยง,เยน็ 

8B.B�/8 .F��เดนิทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน NOK SCOOT เทียวบินที XW182 

                      (สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)**คา่ทวัร์ไมร่วมคา่อาหารบนเครือง  
 (สําหรับเวลาบินแตล่ะพีเรียดเดินทางเช็คกบัเจ้าหน้าทีเพือคอนเฟิมเวลาบินอีกครั *ง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

8I.8�/8�. 8�เดินทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไต้หวนั  

(เวลาทีไต้หวนัเร็วกว่าประเทศไทย .ชัวโมง)  เป็นเกาะทีมีพื *นทีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12เท่าตั *งอยู่ห่างจากชายฝัง

ด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมือง
หลวงและเมืองใหญ่ทีสดุ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนําท่านขึ *นรถโค้ชปรับอากาศ(บริการอาหารว่างบรถ
บัส)   
จากนั *นเดินทางสู่เมืองหนานโถวนําท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึง
เป็นทะเลสาบทีมีภูเขาสลบัซบัซ้อนล้อมรอบ ประกอบกบัมีทศันียภาพของนํ *าและ
ภูเขาทีสวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากทีไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของ
ทะเลสาบอย่างชิดใกล้ ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ << กิโลเมตร 
ลกัษณะภูมิประเทศทีโดด  เด่น ทําให้ตวัทะเลสาบมองแล้วคล้ายพระอาทิตย์และ

พระจนัทร์เสี *ยวซึงเป็นทีมาของนามอนัไพเราะว่าสริุยนัจนัทรา  นําท่านสู่ วัดพระ

ถังซัมจั� ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซมัจั?งทีอัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลงั จาก
ลอ่งเรือเสร็จนําท่านนมสัการ ศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึงถือเป็นเทพเจ้าแห่งภมิูปัญญาและเทพ
เจ้าแหง่ความซือสตัย์ และยงัมีสงิโตหินออ่น @ ตวั ทีตั *งอยูด้่านหน้าวดั ซึงมีมลูคา่ตวัละ . ล้านเหรียญไต้หวนั  
นําทา่นไป แวะ ชมิชา ชาท้องถินขึ *นชือของไต้หวนั รสชาติดีดีเหมาะแก่การซื *อเป็นของฝากคนทางบ้าน 

เที�ยง  �รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบดี 
จากนั *นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึงตั *งอยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไต้หวนั เป็น
เมืองใหญ่อันดับที  < ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์ วัฒนธรรมการศึกษา
เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวันจํานวนมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอดุมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั *นขณะเดียวกันยงั
เป็นศนูย์วฒันธรรมทางพทุธศาสนาของไต้หวนั งานอธิษฐานทางพทุธศาสนาไต้หวนั
จดัขึ *นในวดัเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจําทกุปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึงอนัสะอาดเรียบร้อย จงึถกูถือ วา่เป็นเมืองทีสะอาดทีสดุ
ในไต้หวนั ระหวา่งทางทา่น  จะได้ชมทิวทศัน์สองข้างทางทีสวยงาม   
จากนั *นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหล่าทหาร
พรรคก๊กมินตั?งหลงัจากทีอพยพมายงัไต้หวนัพร้อมกบัเจียงไคเช็ค ปัจจบุนัรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนรัุกษ์ให้เป็น
แหล่งท่องเทียวและแหลง่ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั?ง บ้านแต่ละหลงัจะถกูแต่งแต้ม ตามผนงั
และกําแพงในหมู่บ้าน ด้วยสีสนัตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื *นถนนทางเดินก็ถกูแต่งแต้มสีสนัและ
ตวัการ์ตนูไปทัวทั *งหมูบ้่าน 
จากนั *นนําทา่นช๊อปปิ *งทีตลาด ฟงเจี�ยไนท์มาเกต็ เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจําหน่ายสนิค้าและอาหารทานเลน่
สไตล์ไต้หวนัเมนทีูขึ *นชือของทีนีได้แก่ ชานมไข่มกุ อิสระให้ทา่นได้เลือกซื *อหาสนิค้าตา่งๆ พร้อมชมวิถี ชีวิตของชาวไต้หวนั  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

                     :เดนิทางเข้าสู่ที�พัก WE MEET  HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน:  

วันที�สาม       ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ – วัดหลงซาน – ซื�อหลินไนท์มาร์เกต็ - ดวิตี 5ฟรี  
                                                                                                                                � เช้า,เที�ยง,- 

เช้า   � บริการอาหารเช้าที�ห้องอาหารโรงแรม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําทา่นเดินทางกลบัสู ่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวนัและเป็นศนูย์กลางทางด้านตา่งๆของไต้หวนั ทั *งการศกึษา การค้า 
อตุสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตั *งอยูท่างด้านเหนือของเกาะไต้หวนั มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ < ล้าน
คน ไทเปเป็นเมืองหลวงทีมีการเติบโตเร็วมาก ท่านเดินทาง สู ่ร้านขนมพายสับปะรด ซือดงัเพือให้ทกุทา่นได้เลือกซื *อของ

ฝากอนัขึ *นชือของไต้หวนั  จากนั *นนําทา่นได้ช็อปปิ *งเครืองสําอาง Cosmetic และของฝากของไต้หวัน 
เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษเสี�ยวหลงเปา 

บ่าย               นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ เป็นหนึงสญัญลกัษณ์ของประเทศไต้หวนั  

สร้างขึ *นตั *งแตปี่ 1976 เพือเป็นการรําลกึและเทิดทนูอดีตประธานาธิบดีเจียง 
ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิงของตา่งๆ ทีเป็นประวติั ข้าวของเครืองใช้
สว่นตวัตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตร์สว่นตวั และฉากจําลองการทํางานของทา่น แทบ
ทั *งหมดเกียวกบั ทา่นนายพล เจียง ไคเช็ค ตั *งแต่สมยัทียงัเป็นลกูศิษย์ ดร.ซนุยดั
เซน็จนทา่นได้ก้าวมาสู ่ตําแหน่งผู้ นําประเทศ โดยภายในจะมีรูปปั *นทําจากทอง
สมัฤทธิGของทา่นในทา่นังขนาดใหญ่ทีมีใบหน้ายิ *มแย้มตา่งจากรูปปั *นของทา่นในที

อืนๆ ซึงจะมีทหารยืนเฝา้ไว้ 2 นายตลอดเวลา ทา่นจะได้พบกบัการเปลียนเวร

ทหารรักษาการหน้ารู้ปั *นทา่นนายพล เจียง ไค เช็ค ซึงจะ มีขึ *นทกุ 1ชัวโมง บนชั *น 

4 ของอนสุรณ์แหง่นี *  
นําทา่นไป วัดหลงซาน เป็นหนึงในวดัทีเก่าแก่และมีชือเสียงมากทีสดุแหง่หนึงของ

เมืองไทเป ตั *งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300ร้อยปีแล้ว สร้างขึ *นโดยคนจีนชาวฝเูจีHยนช่วงปี ค.ศ..I<J เพือเป็น
สถานทีสกัการะบชูาสิงศกัสิทธิGตามความเชือของชาจีนมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกบัวดัพทุธของจีนแต่มีลกูผสม
ของความเป็นไต้หวนัเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกนัว่าเป็นวดัสไตล์ไต้หวนั ทําให้ทีนีเป็นอีกหนึงแหล่งท่องเทียวไม่ควรพลาด
ของเมืองไทเปวดัหลงซาน แต่เดิมสร้างขึ *นเพือสกัการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลกั แตก็่จะมีเทพเจ้าองค์อืนๆตามความเชือของชาว

จีนอีกมากกวา่ 100องค์ทีด้านในโดยมาจากทั *งศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจื?อ เช่น เจ้าแม่ทบัทิม ทีเกียวข้องกบัการเดินทาง,เทพ

เจ้ากวนอู เรืองความซื *อสตัย์และหน้าทีการงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้ เฒ่าจันทรา ทีเชือกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้
สมหวงัด้านความรัก 
นําท่านสู่ ซื�อหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคืน ทีใหญ่ทีสดุในไทเปเป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน ทีนีเหมาะ
สําหรับทั *งขาช้อป และขาชิม จําหน่ายสินค้าพื *นเมือง เสื *อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครืองประดบั และอาหารทานร้านอาหารสตรี
ทฟูด้ให้ชิมหลากหลาย สไตล์ไต้หวนั เมนขูึ *นชือของทีนีได้แก่ เต้าหู้ เหมน็ ไก่ทอด นํ *ามะระปัน และอืน ๆ อีกมากมาย 
(อสิระอาหารคํ�าตามอัธยาศัยเพื�อความสะดวกในการช้อปปิ5ง) 

                      :นําท่านเข้าสู่ที�พัก โรงแรม RELITE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน:  
วันที�สี�            ไทเป - หมู่บ้านจิ�วเฟิ� น - อุทยานเหย๋หลิ�ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตกึไทเป787 -ตลาดซีเหมนิตงิ                                  
                                                                                                                       � เช้า,เที�ยง,---                                                                                      

เช้า � บริการอาหารเช้าที�ห้องอาหารโรงแรม  

นําทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านจิ�วเฟิ� น(Jiufen Old Street) เป็นถนนคน
เดินเก่าแก่ทีมีชือเสียงทีสดุในไต้หวนัโดยสองข้างทางจะเตม็ไปด้วยร้านค้าท้องถิน
ในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ โดยจะมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูที่



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ด้านบนถนนทีเป็นทางลาดชนัและขั *นบนัไดด้วย สมยัก่อนจิวเฟิ นเป็นแหลง่เหมืองทองทีมีชือเสียงตั *งแตส่มยักษัตริย์กวงสวี * มี
นกัขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีนี การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหายผู้คนพากนั
อพยพย้ายออกไป เหลือทิ *งไว้เพียงแตค่วามทรงจําจนกระทังมีการใช้จิวเฟิ นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์"เปยฉิงเฉิงชือ"
และ"อูเ๋หยียนเตอะซนัซิว"ทศันียภาพภเูขาทีสวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดงึดดูนกัทอ่งเทียวจํานวนมาก จิวเฟิ นมีกิจกรรม 
มากมาย เช่นถ่ายรูปมมุถ่ายรูปน่ารักๆในหมูบ้่าน สนิค้าอีกมากมายทีทําให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัถนนคนเดินทียาวทีสดุใน

หมูบ้่านจิวเฟิ น ช๊อปปิ *งของกินของฝากขึ *นชือ เช่น ร้านบวัลอยเผือก,ร้านไอศกรีมโรล,ร้านลกูชิ *นปลาสตูรโบราณ,และโรตีสาย
ไหม  อิสระช้อปปิ *งตามอธัยาศยั             

จากนั *นนําทา่นเดินทางสู ่เหย๋หลิ�ว(Yehliu Geopark) หนึงในสถานทีทอ่งเทียวทางธรรมชาติของไต้หวนั พื *นทีของ

อทุยานเยห่ลวิมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายยุาวนานนบัล้านปีมีลกัษณะเป็นแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล การกดักร่อนของนํ *าทะเลลมทะเล และการเคลือนตวัของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทราย
รูปร่างตา่ง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเหด็ เต้าหู้  รังผึ *งซึงมีชือเสียงทัวทั *งเกาะไต้หวนั และ ทัวโลก 

เที�ยง �รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟูดเหย่หลวิ 
จากนั *นนําทา่นเดินทางสู ่เมืองผิงซี จดุทอ่งเทียวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวติัศาสตร์ผิงซี(PingxiLine)อยู่
ระหวา่งสถานีซือเฟิ นและสถานีต้าหวั ชือ“ซือเฟิ น”ตั *งตามชือของครอบครัวดั *งเดิมผู้พฒันาพื *นทีแหง่นี * ไฮไลท์ของการทอ่งเทียว
ซือเฟิ นคือผู้คนชอบมาลอยโคม กนัทีบนทางรถไฟ ใครอยากปลอ่ยโคมลอย เขียนคําอธิษฐานเขียนเลยสีด้านเต็มๆหรือเขียนคํา
ในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการ(คา่ทวัร์ไมร่วมคา่โคม) หรือเดินเลน่ทีถนนสายเก่าซึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟ มีทั *งร้านค้า 
ร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง  
จากนั *นนําทา่นเดินทางกลบัสูไ่ทเปเมืองหลวงของไต้หวนั 

เดินทางสู ่ตกึไทเป101(ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า) สญัลกัษณ์ของเมืองไทเป 

เป็นตกึทีสงูทีสดุในไต้หวนั และสงูเป็นอนัดบั 2ของโลก(ปี 2004 เคยสงูทีสดุใน

โลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รูปร่างตวัอาคารได้แรงบนัดาลใจมากจาก เจดีย์ของจีน
ทีนียงัมีจดุชมวิวทีสงูทีสดุในไทเปทีชัน JP(ไมร่วมคา่ขึ *นชั *นJP) ภายในตวัอาคาร มี

ลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั ทําหน้าทีกนัการสันสะเทือนเวลาทีเกิด

แผน่ดินไหวและมีลฟิต์ทีวิงเร็วทีสดุในโลก บริเวณทีตั *งของตกึ ชั *น 1-5 จะเป็นสว่นของห้างสรรพสนิค้าทีทีขายของแบรนด์
เนม และ ร้านค้าร้านอาหารตา่งๆ 

นําทา่นเยียมชมสนิค้าสง่ออกชือดงัของไต้หวนัทีศนูย์ GERMANIUM 

POWER เป็นสร้อยทีมีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดลุในร่างกายซึงสามารถ
ปรับสภาพประจลุบ-บวกในร่างกายให้สมดลุระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกาย
สดชืนลดอาการปวด  จากนั *นนําทา่นไปช้อปปิ *งสนิค้า ร้านค้าปลอดภาษีที 

DUTY FREE ซึงมีสนิค้าแบรนด์เนมชั *นนําให้ทา่นได้เลือกซื *อมากมายใน
ราคาทีถกูเป็นพิเศษ   
จากนั *นนําทา่นช้อปปิ *ง ตลาดซีเหมนิตงิ  ยา่นช้อปปิ *งของวยัรุ่นทีมีชือเสียงมากทีสดุของไต้หวนั มีฉายาวา่ ฮาราจกูแุหง่ไทเป
หรือทีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีแหลง่ช้อปปิ *งตามตรอกซอกซอย และเป็นแหลง่นดัเจอกนัของวยัรุ่น มีร้านค้า
ร้านอาหาร แหลง่แฮงเอาต์  สนิค้าทีนีจะมีทั *งสนิค้าแฟชันทัวไป และสนิค้าแบรนด์เนม ยงัมีร้านรองเท้าให้เลือกอีกมากมาย มี



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ทั *งแหลง่เสื *อผ้าสไตล์วยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีทา่นรัก รองเท้ายีห้อตา่ง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ทีดงัของ

ญีปุ่ นรวมทั *งยีห้อตา่งๆเช่น,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  

(อสิระอาหารคํ�าตามอัธยาศัย เพื�อความสะดวกในการช้อปปิ5ง 

:นําท่านเข้าสู่ที�พัก Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort (นํ 5าแร่

ส่วนตัว): 

                 
วันที�ห้า          สนามบนิเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                                                 

เช้า  � อาหารเช้าแบบกล่อง นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน  

8H.F8/78.B8น. เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เทียวบินที XW181 � 

 (สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�อง 

7B. �/7 .88น.เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
........................................ 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบนิ เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ไฟล์บนิอาจมีการเปลี�ยนแปลงอัพเดทจากสายการบนิ 

**กรณีลูกค้าต้องการซื 5อตั�วเครื�องบนิภายในประเทศกรุณาตดิต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที�อีกครั5ง** 

หมายเหตุ:อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น จากสายการบนิ ดังนั 5นเมื�อท่านตกลงเดนิทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์
แล้ว มิสามารถเปลี�ยนแปลง เลื�อน ยกเลกิการเดนิทางได้ บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที�
ท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทาํการจองตั�วเครื�อง มฉิะนั5นบริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบใดๆทั 5งสิ 5น กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได้ 

 
***หากลกูค้าทา่นใดไมเ่ข้าร้านสนิค้าพื *นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามทีระบไุว้ในรายการทวัร์ ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูค้าต้องจ่ายคา่ชดเชยเพิม 

ทา่นละ 300NT โดยไกด์ท้องถินจะเป็นผู้ เก็บเงินจากลกูค้าโดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไต้หวนั การบริการของรถบสันําเทียวสามารถให้บริการวนัละ.T ชัวโมง มิอาจเพิมเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะ
เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั *งนี *ขึ *นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั *นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิGในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียว

ตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง*** 

 

อัตราค่าบริการรวม คา่ตั?วเครืองบิน กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั พร้อมทีพกั  <คืน พกัห้องละ 2-3 ทา่น  อาหารทวัร์ (เช้า กลางวนั 

และเยน็หรือคําตามรายการ) บตัรทอ่งเทียวสถานทีตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ ค่าทางดว่น คา่มคัคเุทศก์ คา่นํ *าหนกักระเป๋าไมเ่กิน 20กก. ค่า

ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุ้มครองเป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทฯ

ประกาศสาํคัญ รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพือการทอ่งเทียว ค่าทวัร์ทีจ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จดัได้ชําระให้กบั
สายการบินและสถานทีตา่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั *นหากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไมด้่วยสาเหตุ
ใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไต้หวนั)  ทางผู้จดั ขอสงวนสทิธิการคืนเงิน
สดสว่นใดๆ รวมทั *งคา่ตั?วเครืองบินให้แก่ทา่น  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ประกันภัยที�บริษัททาํไว้ ** รวมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และค่าภาษีนํ *ามนัของสายการบนิตามรายการ   *ค่าบริการนี 5รับเฉพาะนักท่องเที�ยว
ชาวไทยเท่านั5น  

 

ราคาทัวร์ไม่รวม คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทําหนงัสือเดินทาง คา่ซกัรีด คา่

สมัภาระทีหนกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คา่วีซา่พาสปอร์ตตา่งด้าว  นกัทอ่งเทียวชาวตา่งชาติ(เก็บเพิม JTTบาท),ค่าทปิไกด์ 

คนขับรถ ท่านละ 1,F00 NT สาํหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมี
การประกาศเกบ็ค่าวีซ่า  
 

 เงื�อนไขในการจอง มัดจาํท่านละ �,888 บาทต่อท่าน  และ ชําระสว่นทีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 15 วนัลว่งหน้า (การไมชํ่าระเงินค่า
มดัจํา หรือชําระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใด ผู้จดัมีสทิธิยกเลกิการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เอกสารทีประกอบการเดินทาง     
หนงัสือเดินทางเหลืออายกุารใช้งานไมตํ่ากวา่ V เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดินทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ให้บริษัทมิฉะนั *น
ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละดา่นตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองทา่น*** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงิน
มดัจํา หรือสง่พร้อมยอดคงเหลือ 

**กรณีลกูค้าถือหนงัสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะต้องทําวีซา่ก่อนเดินทางเข้าไต้หวนั *ราคาไมร่วมคา่วีซา่ 

 

การยกเลกิการจอง  เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน ตั?วเครืองบินเป็นราคาแบบซื *อขาด เมือท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทั *ง
หมดแล้ว ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิ การเดินทาง หรือ เลือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมว่า่กรณีใดทั *งสิ *น  

 
 
 
หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทั 5งหมดก่อนทาํการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และ
เมื�อท่านชาํระเงนิค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื�อนไขของบริษัทแล้ว 

 1) ขอสงวนสิทธิTในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีผู้เดนิทางตํ�ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบัทา่นได้ทราบลว่งหน้า

อยา่งน้อย  7 วนัก่อนการเดินทาง  

2) ขอสงวนสทิธิGทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เมือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแก้ไขได้  

3) ขอสงวนสทิธิGไมรั่บผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดจากสายการบิน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั อบุติัเหต ุและอืน ๆ ทีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางผู้จดั หรือ คา่ใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ *นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า 
หรือ จากอบุติัเหตตุา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิGทีจะปรับราคาตามสถานการณ์ทีมีการปรับขึ *นจากภาษีเชื *อเพลงิทีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิมเติม ตลอดจนการ
เปลียนแปลงเทียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

5) หากมีการถอนตวัหรือไมไ่ด้ใช้บริการตามทีจองระบเุอาไว้หรือก่อนรายการท่องเทียวจะสิ *นสดุลง ผู้จดัถือวา่ผู้ทอ่งเทียวสละสทิธิGและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการทีได้ชําระไว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทั *งสิ *น เนืองจากค่าใช้จ่ายทีทา่นได้จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการชําระแบบยืนยนัการใช้บริการแบบผู้
จดัเป็นตวัแทนนายหน้า ผู้จดัได้ชําระคา่ใช้จ่ายทั *งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแตล่ะแหง่แบบชําระเตม็มีเงือนไข   



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง่ 
หรือ หน่วยงานทีให้บริการ ผู้จดัจะดําเนินโดยสดุความสามารถทีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับ
คา่บริการนั *น ๆ  

7) การประกนัภยั ทีบริษัทได้ทําไว้สําหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุติัเหตจุากการเดินทางท่องเทียวเทา่นั *น ไม่ได้ครอบคลุม

ถงึ สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมือ
ทา่นชําระเงินคา่ทวัร์   (ทา่นสามารถซื *อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จากบริษัท ประกนัทัวไป)  

7) มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมมี่สทิธิในการให้คําสญัญาใด ๆ ทั *งสิ *นแทนผู้จดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของผู้จดั
กํากบัเทา่นั *น  

8) ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการ
กระทําทีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


