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XW-T38:Hello Taiwan 
ไตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน ผงิซ ีทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั3คนื 

เทีย่วครบไฮไลท ์ในโปรโมช ัน่สดุคุม้!! 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ อทุยานเหยห่ล ิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ 
∞ ปลอ่ยโคมทีผ่งิซ ีถา่ยรปูช็อปป้ิงฟินๆ ยา่นสถานรีถไฟ 
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  
∞ ชมความสวยงามของอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิงสดุฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ดวิตฟีร ี  

เมนูพเิศษ:บุฟเฟ่ชาบูไตห้วนั+ปลาประธานาธบิด+ีเสีย่วหลงเปา+ซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 
พกัโรงแรม:ไทจง 1คนื ไทเป 1คนื เถาหยวน1คนื(อาบนํา้แร)่   

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปนํา้หนกักระเป๋า 20 KG 

กําหนดการเดนิทาง กนัยายน62-มกราคม63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

31สงิหาคม-4กนัยายน 62 13,888  

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

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 



 
 
 
[              
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

8-12 กนัยายน 62 11,888 Infant 5,000฿ 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 
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1-5 มกราคม 63 18,888 4,500 30 

3-7 มกราคม 63 15,888 4,500 30 

8-12 มกราคม 63 15,888 4,500 30 

10-14 มกราคม 63 15,888 4,500 30 

15-19 มกราคม 63 15,888 4,500 30 

17-21 มกราคม 63 14,888 4,500 30 

วนัแรก           ทา่อากาศยานดอนเมอืง    

22.30 น.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู5-6
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานเถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิวู-่           
                     ไทจง -  หมูบ่า้นสายรุง้ - ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                                    อาหาร เทีย่ง,เย็น 
02.25/03.45เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 
                      (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง  

 (สําหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเชค็กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอนเฟิมเวลาบนิอกีครัง้ 

07.05/08.30เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  
(เวลาทีไ่ตห้วันเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง)  เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12
เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉยีงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 
ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุ หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นํา
ทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวนําท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขา

สลับซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ําและภูเขาที่
สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงาม
ของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 
กโิลเมตร ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดด  เด่น ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้
คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะว่า

สรุยินัจันทรา  นําท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถัง

ซมัจ๋ังทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปีหลัง จากลอ่งเรอืเสร็จนําทา่นนมสัการ 

ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซ ึง่ถอืเป็นเทพเจา้
แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 
ตัว ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  
นําทา่นไป แวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ปลาประธานาธบิด ี
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับที ่3 
ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและ
การคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัยและ
สถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแต่นอ้ยกว่าเมอืงไทเปเท่านัน้
ขณะเดียวกันยังเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งาน
อธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็น
ประจําทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอื ว่า
เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหว่างทางท่าน  จะไดช้มทวิทัศน์
สองขา้งทางทีส่วยงาม   
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุสงครามกลางเมอืงของจนี 
เหลา่ทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไท
จงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊
มนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่งแตม้ ตามผนังและกําแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแก่การ
ถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทั่วทัง้หมูบ่า้น 

จากนัน้นําทา่นชอ๊ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้และ

อาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ 
พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  
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คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 
                     :เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั WE MEET  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 

วนัทีส่าม       ไทเป – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซาน – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต - ดวิต ีฟ้ร ี 

                                                                                                                                 เชา้,เทีย่ง,- 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วนัและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน มี
ประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก ทา่นเดนิทาง สู ่รา้นขนม
พายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน  จากนัน้นําทา่นไดช้อ็ปป้ิง
เครือ่งสําอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเสีย่วหลงเปา 
บา่ย               นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึง่สญัญลักษณ์ของ

ประเทศไตห้วัน  สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1976 เพือ่เป็นการรําลกึและเทดิทนู
อดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิง่ของ
ตา่งๆ ทีเ่ป็นประวตั ิขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตัวตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตร์
สว่นตวั และฉากจําลองการทํางานของทา่น แทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่น
นายพล เจยีง ไคเชค็ ตัง้แตส่มยัทีย่งัเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยดัเซน็จน
ทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ โดยภายในจะมรีปูปัน้ทําจาก
ทองสมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรปู
ปัน้ของทา่นในทีอ่ ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะ
ไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค 
เชค็ ซึง่จะ มขีึน้ทกุ 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้ 
นําทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเก่า มีอายุเกอืบ 300
รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจีนชาวฝูเจี๊ ยนช่วงปี ค.ศ.1738 เพื่อเป็น
สถานที่สักการะบูชาสิง่ศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาจีนมีรูปแบบ

ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแต่มีลูกผสมของความ
เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําให ้
ทีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน 
แต่เดมิสรา้งขึน้เพือ่สักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมเีทพเจา้
องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกวา่ 100องคท์ีด่า้นในโดยมา
จากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจือ๋ เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สัตยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และ
เทพเยว่เ์หล่า หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงให ้
สมหวังดา้นความรัก 
นําท่านสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคนื ทีใ่หญ่ทีส่ดุในไทเปเป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบ
ครัน ทีน่ี่เหมาะสําหรับทัง้ขาชอ้ป และขาชมิ จําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับ 
และอาหารทานรา้นอาหารสตรทีฟู้ดใหช้มิหลากหลาย สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไก่
ทอด น้ํามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย 
(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

                      :นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

วนัทีส่ ี ่           ไทเป - หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน - อทุยานเหยห๋ล ิว๋ - ปลอ่ยโคมผงิซ ี- ตกึไทเป101 -ตลาดซเีหมนิตงิ                                  
                                                                                                                        เชา้,เทีย่ง,---                                                                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนนคนเดนิ
เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้
ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมกีารประดับโคมไฟสี

แดงอยูท่ีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชนัและขัน้บนัไดดว้ย สมยักอ่นจิว่เฟ่ิน
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เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่การ
โหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไว ้
เพยีงแตค่วามทรงจําจนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร"์เปยฉงิเฉงิชือ่"และ"อูเ๋หยยีน
เตอะซนัซวิ"ทศันยีภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดู
นักทอ่งเทีย่วจํานวนมาก จิว่เฟ่ินมกีจิกรรม มากมาย เชน่ถา่ยรปูมมุ
ถา่ยรปูน่ารักๆในหมูบ่า้น สนิคา้อกีมากมายทีทํ่าใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ปป้ิงของ
กนิของฝากขึน้ชือ่ เชน่ รา้นบวัลอยเผอืก,รา้นไอศกรมีโรล,รา้น
ลกูช ิน้ปลาสตูรโบราณ,และโรตสีายไหม  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย             

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่(Yehliu Geopark) หนึง่ใน

สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วัน พืน้ทีข่องอทุยานเยห่ลวิ
มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มอีายยุาวนานนับลา้นปีมลีักษณะเป็นแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล การกดักรอ่นของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ย
โขดหนิชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่
มชี ือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วัน และ ทัว่โลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนซูฟีูดเหยห่ลวิ 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีจดุทอ่งเทีย่วยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซี

(PingxiLine)อยูร่ะหวา่งสถานซีอืเฟ่ินและสถานตีา้หัว ชือ่“ซอืเฟ่ิน”ตัง้ตามชือ่ของครอบครัวดัง้เดมิผูพั้ฒนา
พืน้ทีแ่หง่นี ้ไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วซือ่เฟ่ินคอืผูค้นชอบมาลอยโคม กนัทีบ่นทางรถไฟ ใครอยากปลอ่ย
โคมลอย เขยีนคําอธษิฐานเขยีนเลยสีด่า้นเต็มๆหรอืเขยีนคําในกระบอกไมไ้ผก่็มใีหบ้รกิาร(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่
โคม) หรอืเดนิเลน่ทีถ่นนสายเกา่ซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้ง
ทาง  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสูไ่ทเปเมอืงหลวงของไตห้วนั 
เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้) สญัลกัษณ์ของ
เมอืงไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็นอนัดับ 2ของโลก(ปี 
2004 เคยสงูทีส่ดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รปูรา่งตัวอาคารไดแ้รง
บนัดาลใจมากจาก เจดยีข์องจนีทีน่ีย่งัมจีดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเป
ทีช่ัน่ 89(ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้89) ภายในตัวอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่
หนักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหว
และมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก บรเิวณทีต่ัง้ของตกึ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่น
ของหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ีข่ายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 
นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษ
ชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกายซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกใน
รา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการ
ปวด  จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY 
FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคา
ทีถ่กูเป็นพเิศษ   

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ  ยา่นชอ้ปป้ิงของวัยรุน่ทีม่ ี
ช ือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วนั มฉีายาวา่ ฮาราจกูแุหง่ไทเปหรอืทีค่น
ไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงตามตรอกซอกซอย 
และเป็นแหลง่นัดเจอกนัของวัยรุน่ มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ทีน่ีจ่ะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทัว่ไป 
และสนิคา้แบรนดเ์นม ยงัมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้สไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคน
ทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่ังของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort (นํา้แรส่ว่นตวั): 
                 

วนัทีห่า้          สนามบนิเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                 

เชา้   อาหารเชา้แบบกลอ่ง นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
09.40/10.20น. เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  
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 (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
12.35/13.00น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ไฟลบ์นิอาจมกีารเปลีย่นแปลงอพัเดทจากสายการบนิ 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทําการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้ง
จา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสันําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ–ไทเป –กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่กั  3คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  อาหารทวัร ์

(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ คา่
น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้

ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทําไว ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน้ํามนัของสาย
การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
การบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เงือ่นไขในการจอง มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 

(การไมช่าํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชาํระขาด และ
ผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
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2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการ
ชําระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบ
ชําระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง
ได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


