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XW-T38:Hello Taiwan 
ไตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิ�ว จ ิ�วเฟิ� น ผงิซ  ีทะเลสาบส ุรยินัจนัทรา 5วนั3คนื 

เท ี�ยวครบไฮไลท ์ในโปรโมช ั�นสุดค ุ ้ม!!  
∞  ล่องเร ือทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไฮไลทท์ี�พลาดไมไ่ด ้
∞  ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ ว ัดเหวนิหวู ่ว ัดพระถงัซ ัมจ ั�ง 
∞  เท ี�ยวหมู ่บ ้านโบราณ จ ิ�วเฟิ� น 
∞  อุทยานเหยห่ล ิ�ว ชมความมห ัศจรรย ์ของหนิทรายในรูปร่างแปลกๆ 
∞  ปล่อยโคมท ี�ผงิซ  ีถ ่ายรูปช ็ อปปิ� งฟิ นๆ ย่านสถาน ีรถไฟ 
∞  กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี� ก ับ ต ึก 10 1  
∞  ชม ความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช ็ ค 
∞  ไหวเ้ฒ่าจนัทรา ขอพรความร ัก ณ ว ัดหลงซาน 
∞  ช ้อปปิ� งสุดฟิ น ฟงเจี�ยไนท์มา รเ์ก็ต ซ เีหมนิตงิ ซ ือหลนิไนท์มารเ์ก็ต ดวิต ีฟร ี  

เมนูพเิศษ:บ ุฟเฟ่ ชาบไูตห้วนั+ปลาประธานาธ ิบด ี+เส ี�ยวหลงเปา+ซ ีฟ ู้ ดเหยห่ลิ�ว 
พ ักโรงแรม:ไทจง 1คนื ไทเป 1คนื เถาหยวน1คนื(อาบนํ �าแร ่)   

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK S COOT บนิตรงสู ไ่ทเปนํ �าหน ักกระเป๋า 20 KG 
 

กําหนดกา รเดนิทาง กนัยายน62-มกราค ม63  
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วนัเดนิทาง 
ราคา

ผู ้ใหญ ่

ราคาเด็ ก2-6ปี 

ไมเ่สร ิมเตยีง 

พ ักเด ี�ยว

เพ ิ�ม 
ท ี�น ั�ง 

31ส งิหาคม-4กนัยายน 62 13,888 

 

 

 

 

ไม ่ม ีราคาเด็ ก 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-2ตุลาคม 62 13,888 4,500 30 

29กนัยายน-3ตุลาคม 62 13,888 4,500 30 

2-6 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 

3-7 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 

5-9 ตุลาคม 62 13,888 4,500 30 

6-10 ตุลาคม 62 13,888 4,500 30 

9-13 ตุลาคม 62 16,888 4,500 30 

10-14 ตุลาคม 62 17,888 4,500 30 

12-16 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 
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13-17 ตุลาคม 62 13,888  

 

 

 

 

ไม ่ม ีราคาเด็ ก 

Infant 5,000฿ 

4,500 30 

16-20 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 

17-21 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 

19-23 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 

20-24 ตุลาคม 62 14,888 4,500 30 

30ตุลาคม-3พฤศจ ิกายน 62 14,888 4,500 30 

1-5พฤศจ ิกายน 62 14,888 4,500 30 

6-10 พฤศจ ิกายน 62 14,888 4,500 30 

8-12 พฤศจ ิกายน 62 14,888 4,500 30 

13-17 พฤศจ ิกายน 62 14,888 4,500 30 

15-19 พฤศจ ิกายน 62 14,888 4,500 30 

20-24 พฤศจ ิกายน 62 14,888 4,500 30 

22-26 พฤศจ ิกายน 62 14,888 4,500 30 

27พฤศจ ิกายน-1ธนัวาคม 62  14,888 4,500 30 

29พฤศจ ิกายน-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            ท่าอ ากา ศยานดอนเม ือง    

22.30 น.   พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อ า ค า ร 1 อ า ค า ร ผู ้โ ดยส า ร ร ะหว่างประเทศ ประตู 5-6
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัที�สอง         ท่าอากา ศยานเถาหยวน – ล่องเร ือทะเลสาบสุรยินัจนัทรา - ว ัดพระถงัซ ัมจ ั�ง -ว ัดเหวนิวู-่           
                     ไทจง -  หมู ่บ ้านสายรุง้ - ฟงเจี�ยไนท์มา รเ์ก็ต                                     อาหาร เที�ยง,เย็น 
02.25/03.45 เดนิทางสู  ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั  โดยสายการบนิ NOK SCOOT  เที�ยวบนิที� XW182 
                      (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)**คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง  

 (สําหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเช็คกบัเจา้หนา้ที�เพื�อคอนเฟิมเวลาบนิอกีครั �ง 
07.05/08.30 เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั  

(เวลาที�ไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชั�วโมง)  เป็นเกาะที�มพีื�นที�เล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12
เท่าตั �งอยู่ห่างจากชายฝั�งดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 
ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที�สุด หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้นํา
ท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศ(บร ิการอาหารว่างบรถบ ัส)    
จากนั�นเดนิทางสู่เมืองหนานโถวนําท่าน ล่องเร ือ ช มทะเลสาบ
สุ รยินัจนัทรา  ซึ�งเป็นทะเลสาบที�มีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ 
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ประกอบกบัมทีัศนียภาพของนํ�าและภูเขาที�สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากที�ไกลๆ หรือเขา้ไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศที�โดด  เดน่ ทําใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สี�ยวซึ�งเป็นที�มาของนาม

อนัไพเราะวา่สรุยิันจันทรา  นําท่านสู ่ว ัดพระถงัซ ัมจ ั�ง  นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมัจั�งที�อัญเชญิมาจาก
ชมพูทวปีหลงั จากลอ่งเรอืเสร็จนําท่านนมัสการ ศ าลเจ ้าขงเบง้และศ าลเจ ้ากวนอู  ณ ว ัดเหวนิหวู่  ซึ�ง
ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซื�อสตัย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ที�ตั �งอยู่ดา้นหนา้
วดั ซึ�งมมีูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั  
นําท่านไป แวะ ช ิมชา  ชาทอ้งถิ�นขึ�นชื�อของไตห้วนั รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซื�อเป็นของฝากคนทางบา้น 

เท ี�ยง  ร ับประทานอาหารเท ี�ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธ ิบด ี  
จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่เม ืองไทจง  ซึ�งตั �งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที� 3 
ของมณฑลไตห้วนั ปัจจุบันเป็นศนูย ์วฒันธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมืองไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมืองไทเปเท่านั�น
ขณะเดยีวกนัยังเป็นศนูยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วนัจัดขึ�น
ในวดัเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึ�งอนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอื วา่เป็นเมืองที�
สะอาดที�สดุในไตห้วนั ระหวา่งทางท่าน  จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางที�สวยงาม   
จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่หมู ่บ ้านสายรุง้  เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี 
เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตั�งหลงัจากที�อพยพมายังไตห้วนัพรอ้มกบัเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไท
จงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวและแหล่งศกึษาชีวติ
ความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตั�ง บา้นแต่ละหลังจะถูก
แตง่แตม้ ตามผนังและกําแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแก่
การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แตพ่ื�นถนนทางเดนิก็ถูกแต่งแตม้สสีันและ
ตวัการต์นูไปทั�วทั �งหมู่บา้น 

จากนั�นนําท่านชอ๊ปปิ�งที�ตลาด ฟงเจี�ยไนท์มาเก็ต  เป็นตลาดคนเดนิ
มรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูที�
ข ึ�นชื�อของที�นี�ไดแ้ก ่ ชานมไขมุ่ก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อหาสนิคา้
ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วนั  

คํ �า   ร ับประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศ ษบ ุฟเฟ่ ต ์ชาบไูตห้วนั  
                     :เดนิทางเข ้าสู ท่ ี�พ ัก WE MEET  HOTEL หร ือระด ับใกลเ้คยีงกนั :  

วนัที�สาม        ไทเป – อนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช ็ ค  – ว ัดหลงซาน – ซ ื�อหลนิไนท์มา รเ์ก็ต  - ดวิต ี�ฟร ี   

                                                                                                                                 เช ้า,เที�ยง,-  

เช ้า    บร ิการอาหารเช ้าท ี�ห ้องอาหารโรงแรม 

 
นําท่านเดนิทางกลบัสู ่ กรงุไทเป  เมอืงหลวงของไตห้วนัและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทั �ง
การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมอืงไทเปตั �งอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มี
ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงที�มกีารเตบิโตเร็วมาก ท่านเดนิทาง สู ่ร ้านขนม
พายส ับปะรด  ซื�อดงัเพื�อใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื�อของฝากอนัขึ�นชื�อของไตห้วนั  จากนั�นนําท่านไดช้็อปปิ�ง
เครื�องสําอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วนั  

เท ี�ยง   ร ับประทานอาหารเท ี�ยง ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษเส ี�ยวหลงเปา  
บ ่าย                นําท่านไปชม อนุ ส ร ณ์ ส ถ านเจยีงไคเช ็ ค  เป็นหนึ�งสัญญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน  สรา้งขึ�นตั �งแต่ปี 

1976 เพื�อเป็นการรําลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิ�งของต่างๆ 
ที�เป็นประวัต ิ ขา้วของเครื�องใชส้่วนตัวต่างๆ ไปจนถงึรถยนตรส์่วนตัว และฉากจําลองการทํางานของท่าน 
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แทบทั �งหมดเกี�ยวกบั ท่านนายพล เจยีง ไคเช็ค ตั �งแตส่มัยที�ยังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมา
สู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ โดยภายในจะมรีูปปั�นทําจากทองสมัฤทธิ�ของท่านในท่านั�งขนาดใหญ่ที�มีใบหนา้ยิ�ม
แยม้ตา่งจากรูปปั�นของท่านในที�อื�นๆ ซึ�งจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ท่านจะไดพ้บกับการเปลี�ยน
เวรทหารรักษาการหนา้รูปั้�นท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึ�งจะ มขี ึ�นทุก 1ชั�วโมง บนชั �น 4 ของอนุสรณแ์ห่งนี�  
นําท่านไป ว ัดหลงซาน  เป็นหนึ�งในวดัที�เกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงมากที�สดุแห่งหนึ�งของเมอืงไทเป ตั �งอยู่ในแถบ
ย่านเมืองเก่า มีอายุเกอืบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ�นโดยคนจีนชาวฝูเจี� ยนช่วงปี ค.ศ.1738 เพื�อเป็นสถานที�
สกัการะบูชาสิ�งศกัสทิธิ�ตามความเชื�อของชาจนีมรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจีนแต่มี
ลูกผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ี�นี�เป็นอกีหนึ�ง
แหลง่ท่องเที�ยวไม่ควรพลาดของเมอืงไทเปวดัหลงซาน แตเ่ดมิสรา้งขึ�นเพื�อสักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก 
แตก่็จะมเีทพเจา้องคอ์ื�นๆตามความเชื�อของชาวจีนอกีมากกว่า 100องคท์ี�ดา้นในโดยมาจากทั �งศาสนาพุทธ 
เตา๋ และขงจื�อ เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรื�องความซื�อสตัยแ์ละหนา้ที�การ
งาน และเทพเย่วเ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒ่าจันทรา ที�เชื�อกนัวา่เป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 
นําท่านสู ่ซ ื�อหลนิไนท์ม า รเ์ ก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคนื ที�ใหญ่ที�สุดในไทเปเป็นตลาดคนเดนิมีรา้นคา้ครบ
ครัน ที�นี�เหมาะสําหรับทั �งขาชอ้ป และขาชมิ จําหน่ายสนิคา้พื�นเมือง เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องประดับ 
และอาหารทานรา้นอาหารสตรทีฟู้ดใหช้มิหลากหลาย สไตลไ์ตห้วนั เมนูขึ�นชื�อของที�นี�ไดแ้ก่ เตา้หูเ้หม็น ไก่
ทอด นํ�ามะระปั�น และอื�น ๆ อกีมากมาย 
(อ ิสระอาหารคํ �าตามอ ัธยาศ ยัเพ ื�อความส ะดวกในการช ้อปปิ� ง)  

                      :นําท่านเข ้าสู ท่ ี�พ ัก โรงแรม RELITE HOTEL หร ือระด ับใกลเ้คยีงกนั :  

วนัที�ส ี�            ไทเป - หมู ่บ ้านจ ิ�วเฟิ� น - อุทยานเหยห๋ล ิ�ว - ปล่อยโคม ผงิซ  ี- ต ึกไทเป101 -ตลาดซ เีหมนิตงิ            
                                                                                                                        เช ้า,เที�ยง,---                                                                                       

เช ้า  บร ิการอาหารเช ้าท ี�ห ้องอาหารโรงแรม  

 

 

นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บ ้านจิ�วเฟิ� น (Jiufen Old Street)  เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ี�มชีื�อเสยีงที�สุดในไตห้วัน
โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิ�นในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมกีารประดับโคม
ไฟสแีดงอยู่ที�ดา้นบนถนนที�เป็นทางลาดชันและขั �นบันไดดว้ย สมัยก่อนจิ�วเฟิ� นเป็นแหล่งเหมืองทองที�มี
ชื�อเสยีงตั �งแตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี� มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที�นี� การโหมขุดทองและแร่ธาตุ
ตา่งๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิ�งไวเ้พียงแต่ความทรงจํา
จนกระทั�งมีการใชจ้ิ�วเฟิ� นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์"เปยฉิงเฉิงชื�อ"และ"อู๋เหยียนเตอะซันซวิ"
ทัศนียภาพภูเขาที�สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักท่องเที�ยวจํานวนมาก จิ�วเฟิ�นมกีจิกรรม มากมาย เช่น
ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปน่ารักๆในหมู่บา้น สนิคา้อกีมากมายที�ทําใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิที�ยาวที�สุดใน
หมู่บา้นจิ�วเฟิ�น ช๊อปปิ� งของกนิของฝากขึ�นชื�อ เช่น รา้นบัวลอยเผือก,รา้นไอศกรีมโรล,รา้นลูกชิ�นปลาสูตร
โบราณ,และโรตสีายไหม  อสิระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั             

  จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่เหยห๋ลิ�ว(Yehliu Geopark)  หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาตขิองไตห้วัน 

พื�นที�ของอทุยานเย่หลวิมลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับลา้น
ปีมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกร่อนของนํ�าทะเลลมทะเล และการเคลื�อนตัวของ
เปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทียน 
ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ�งซ ึ�งมชีื�อเสยีงทั�วทั �งเกาะไตห้วนั และ ทั�วโลก 
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เท ี�ยง ร ับประทานอาหารเท ี�ยง ณ ภตัตาคาร  เมนูซ ีฟูดเหยห่ลวิ  

  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เ ม ือง ผ ิง ซ  ีจุดท่องเที�ยวยอดฮิตของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตร์ผิงซี
(PingxiLine)อยู่ระหวา่งสถานีซอืเฟิ�นและสถานีตา้หัว ชื�อ“ซอืเฟิ�น”ตั �งตามชื�อของครอบครัวดั �งเดมิผูพ้ัฒนา
พื�นที�แห่งนี� ไฮไลทข์องการท่องเที�ยวซื�อเฟิ� นคอืผูค้นชอบมาลอย
โคม กนัที�บนทางรถไฟ ใครอยากปล่อยโคมลอย เขยีนคําอธษิฐาน
เขยีนเลยสี�ดา้นเต็มๆหรือเขยีนคําในกระบอกไมไ้ผ่ก็มีใหบ้รกิาร(ค่า
ทัวรไ์ม่รวมคา่โคม) หรอืเดนิเลน่ที�ถนนสายเกา่ซึ�งเป็นถนนเลยีบทาง
รถไฟ มทีั �งรา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  

  จากนั�นนําท่านเดนิทางกลบัสูไ่ทเปเมอืงหลวงของไตห้วัน  เดนิทาง
สู ่ตึกไทเป101 (ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้) สญัลกัษณข์องเมืองไทเป 
เป็นตกึที�สูงที�สุดในไตห้วัน และสูงเป็นอันดับ 2ของโลก(ปี 2004 
เคยสงูที�สดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รูปร่างตวัอาคารไดแ้รงบันดาลใจมากจาก เจดยีข์องจนีที�นี�ยังมีจุดชม
ววิที�สงูที�สดุในไทเปที�ชั�น 89(ไม่รวมคา่ขึ�นชั �น89) ภายในตวัอาคาร มีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทํา
หนา้ที�กนัการสั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผ่นดนิไหวและมีลฟิตท์ี�ว ิ�งเร็วที�สุดในโลก บรเิวณที�ตั �งของตกึ ชั �น 1-5 
จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ที�ที�ขายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 
นําท่านเยี�ยมชมสนิคา้ส่งออกชื�อดังของไตห้วันที�ศูนย ์GERMANIUM POWER  เป็นสรอ้ยที�มีพลังพเิศษ
ชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซึ�งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติ
ดชีว่ยใหร้่างกายสดชื�นลดอาการปวด  จากนั�นนําท่านไปชอ้ปปิ� ง
สนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที� DUTY FREE ซึ�งมีสนิคา้แบรนดเ์นม
ชั �นนําใหท้่านไดเ้ลือกซื�อมากมายในราคาที�ถูกเ ป็นพิเศษ   
จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง ตลาดซ เีหมนิตงิ   ย่านชอ้ปปิ� งของวัยรุ่น
ที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของไตห้วัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป
หรอืที�คนไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปปิ� งตาม
ตรอกซอกซอย และเป็นแหล่งนัดเจอกันของวัยรุ่น มีรา้นคา้
รา้นอาหาร แหล่งแฮงเอาต ์ สนิคา้ที�นี�จะมีทั �งสนิคา้แฟชั�นทั�วไป 
และสนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทีั �งแหลง่เสื�อผา้สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคน
ที�ท่านรัก รองเทา้ยี�หอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที�ดังของญี�ปุ่ นรวมทั �งยี�หอ้ต่างๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อ ิสระอาหารคํ �าตามอ ัธยาศ ยั เพ ื�อความสะดวกในการช ้อปปิ� ง  

:นําท่านเข ้าสู ท่ ี�พ ัก Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort (นํ �าแ ร ่ส ว่นตวั) :                  

วนัที�ห ้า           สนาม บนิเถาหยวน  -   ท่าอ ากา ศยานดอนเม ือง                                                                                

เช ้า   อาหารเช ้าแบบกล่อง นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  
09.40/10.20น.  เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT  เที�ยวบนิที� XW181  

 (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) **ค่าทวัรไ์ม ่รวมค ่าอาหารบนเคร ื�อง  
12.35/13.00น.เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเม ือง  โดยสวสัดภิาพ 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัร ์สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเม ือง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติ ้องแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

ไฟล ์บนิอาจม ีการเปลี�ยนแปลงอ ัพเดทจากสายการบนิ 
**กรณีลูกค ้าต ้องการซ ื�อต ั�วเคร ื�องบนิภายในประเทศกร ุณาต ิดต่อคอนเฟิ ร ์มเวลาก ับเจ ้าหน้าท ี�อ ีกคร ั�ง**  

 
หมายเหตุ :อตัราค ่าบร ิการข ้างตน้ เป็นราคาต ั�วเคร ื�องบนิโปรโมช ั�น จากสายการบนิ ดงัน ั�นเม ื�อท่านตกลงเดนิทาง 
จ่ายค่าจอง ค ่าทวัร ์แลว้ ม ิสามารถเปลี�ยนแปลง เลื�อน ยกเล ิกการเดนิทางได ้บร ิษทัฯขอสงวนส ทิธ ิในการคนืเงนิค่า

ประกาศส ําคญั  รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และ
ผูจ้ัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั�นหากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั �งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่่าน  
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จอง ค ่าทวัร ์ในทุกกรณี และ กรณีท ี�ท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหว ัดโดยเคร ื�องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บร ิษทั
ก ่อนทํากา รจองต ั�วเคร ื�อง มฉิะน ั�นบร ิษทัฯไม่สามารถร ับผ ิดชอบใดๆท ั�งส ิ�น กรณีกร ุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้  
 
***หากลกูคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที�ระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง
จ่ายคา่ชดเชยเพิ�ม ท่านละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเที�ยวสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราค ่าบร ิการรวม  คา่ตั�วเครื�องบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มที�พัก  3คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน  อาหารทวัร ์
(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ) บัตรท่องเที�ยวสถานที�ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ คา่
นํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. ค ่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค ่าร ักษาพยาบาล  โดยความตุ ้ม
ครองเป็นไปตามเง ื�อนไขของบร ิษทัฯประกนัภยัท ี�บร ิษทัทําไว ้  ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งและคา่ภาษีนํ�ามันของสาย
การบนิตามรายการ   *ค่าบร ิการน ี�ร ับเฉพาะน ักท่องเที�ยวชาวไทยเท่าน ั�น  
 

ราคาทวัรไ์ม ่รวม  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักท่องเที�ยว
ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิ�ม 800บาท),ค ่าทปิไกด ์คนข ับรถ ท่านละ 1,400 NT ส ําหร ับหวัหน้าทวัร ์แลว้แต่ความประท ับใจใน
การบร ิการ  ร าคาทวัรไ์ม ่รวมค ่าว ีซ ่า  กรณีสถานทตูม ีการประกาศเก็ บค ่าว ีซ ่า  
 

 เง ื�อนไขในการจอง  ม ัดจําท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน   และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 25 วนัลว่งหนา้ 
(การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไม่รวมคา่วซีา่ 
 

การยกเล ิกการจอง   เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด เมื�อท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัด
จํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทั �งส ิ�น  
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หมายเหตุ  
กร ุณาอ ่านศ ึกษารายละเอยีดท ั�งหมด ก ่อนทําก า รจอง เพ ื�อ ความ ถ ูกต ้องและความเข ้า ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค ้า
แล ะ บ ร ิษ ทัฯ แล ะเ ม ื�อท่าน ช ํ า ร ะ เงนิ ค ่ าจ อง แล ะห ร ือ  ค ่ าทวั ร ์แล ้ว ถ ือว่ าท่านยอ ม ร ับ เง ื�อนไ ข ข อง บ ร ิษ ทั แล ้ว 
 1) ขอสงวนส ทิธ ิ�ในการยกเล ิกในการยกเล ิกการเดนิทางในกร ณีท ี�ม ีผู เ้ ดนิทางตํ�า กว่า 20 ท่าน  โดยจะแจง้ใหก้ับท่าน

ไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง  
 

2) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
 

3) ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต  ิ การก่อจลาจล การปฏวิัต ิ
อบุัตเิหต ุและอื�น ๆ ที�อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ 
   

4) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตามสถานการณท์ี�มกีารปรับขึ�นจากภาษีเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิ 
ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
 

5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสดุลง ผูจ้ัดถือว่าผูท้่องเที�ยวสละ
สทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารที�ไดช้ําระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น เนื�องจากค่าใชจ้่ายที�ท่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการ
ชําระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ําระคา่ใชจ้่ายทั �งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแต่ละแห่งแบบ
ชําระเต็มมเีงื�อนไข   
 

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนั�น ๆ  
 

7) การประกันภัย ที�บรษัิทไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว
เท่านั�น ไมไ่ด ้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง
ได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป)  
 

8) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทั �งส ิ�นแทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านั�น  
 

9) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  


