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TAIWAN SAKURA 
ไตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 5วนั3คนื 

∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด  ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ อุทยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรูปรา่งแปลกๆ 
∞ กรุงไทเป ถา่ยรูปเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  
∞ น าทา่นไปจุดชมซากุระทีส่วยของไตห้วนัทีว่ดัเทยีนหยวน 
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิงสุดฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เมนูพเิศษ:บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั+เสีย่วหลงเปา+ซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 
พกัโรงแรม:เถาหยวน1คนื(อาบน า้แร)่  ไทจง 1คนื ไทเป 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปน า้หนกักระเป๋า 20 KG 
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เดนิทาง กุมภาพนัธ-์มนีาคม63  
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก2-6ปี ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

7-11 กุมภาพนัธ ์63 17,888 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿  

4,500 30 

12-16 กุมภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

16-20 กุมภาพนัธ ์63 13,888 4,500 30 

19-23 กุมภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

21-25 กุมภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

23-27 กุมภาพนัธ ์63 13,888 4,500 30 

25-29 กุมภาพนัธ ์63 14,888 4,500 30 

26กุมภาพนัธ-์1มนีาคม63 15,888 4,500 30 

28กุมภาพนัธ-์3มนีาคม63 15,888 4,500 30 

5-9 มนีาคม 63 15,888 4,500 30 

7-11 มนีาคม 63 14,888 4,500 30 

12-16 มนีาคม 63 15,888 4,500 30 

14-18 มนีาคม 63 14,888 4,500 30 

19-23 มนีาคม 63 15,888 4,500 30 

21-25 มนีาคม 63 15,888  4,500 30 

 

 
    

วนัแรก           ท่าอากาศยานดอนเมือง 

22.30 น.  พรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 
5-6เคาน์เตอร ์6 สายการบิน NOK SCOOT ( XW ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บั
ทา่น 

วนัท่ีสอง        ทา่อากาศยานเถาหยวน – หมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน - อุทยานเหยห๋ล่ิว - วดัเทียนหยวน - ซ่ือหลินไนทม์าร์เก็ต                        

                    อาหาร เท่ียง,-- 

02.25/03.45เดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW182 
                      (สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)**คา่ทวัร์ไมร่วมคา่อาหารบนเคร่ือง  

 ส าหรับเวลาบินแตล่ะพีเรียดเดินทางเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือคอนเฟิมเวลาบินอีกครั้ง 

07.05/08.30เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศ
ไตห้วนั (เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง)  เป็นเกาะท่ีมี
พ้ืนท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้น
ตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ย
เกาะนอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมือง
ใหญท่ี่สุด หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าทา่นขึ้นรถ
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โคช้ปรับอากาศ(บริการอาหารว่างบรถบสั)  น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน(Jiufen Old 
Street) เป็นถนนคนเดินเกา่แกท่ี่มีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนัโดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถ่ิน
ในบรรยากาศบา้นเรือนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูท่ี่ดา้นบนถนนท่ีเป็นทาง
ลาดชนัและขัน้บนัไดดว้ย สมยักอ่นจ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มัยกษัตริยก์วงสวี้  มี
นักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุตา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่ง
น่าใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแตค่วามทรงจ าจนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉาก
ในการถา่ยท าภาพยนตร์"เปยฉิงเฉิงช่ือ"และ"อูเ๋หยียนเตอะซนัซิว"ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักทอ่งเท่ียวจ านวนมาก จ่ิวเฟ่ินมีกิจกรรม มากมาย เชน่ถา่ยรูปมุมถา่ยรูปน่ารักๆใน
หมูบ่า้น สินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน ช๊อปป้ิง
ของกินของฝากขึ้นช่ือ เชน่ รา้นบวัลอยเผือก,รา้นไอศกรีมโรล,รา้นลูกช้ินปลาสูตรโบราณ,และโรตี
สายไหม  อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั             
จากนั้นเดินทางสู ่อุทยานเหย๋หล่ิว(Yehliu Geopark) หน่ึงในสถานท่ีทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติของ
ไตห้วนั พ้ืนท่ีของอุทยานเยห่ลิวมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุ
ยาวนานนับลา้นปีมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และ
การเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะงอ่นทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หินเศียรราชินี และ
รองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทัง้เกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร:เมนูซีฟูดเหย่หลิว 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป 
น าทา่นไปจุดชมซากุระของไตห้วนัท่ี วดัเทียนหยวน(Tianyuan) 
เป็นวดัจีนลทัธิเตา๋ ท่ีอยูบ่นเนินเขาในเขตตนัสุย่ เป็นวดัเทียนหยวนเป็น
จุดชมซากุระท่ีสวยงามจุดหน่ึงในไตห้วนั  และไฮไลทข์องท่ีวดัเทียน
หยวนคงหนีไมพ่น้เจดียท์รงกลหา้ชัน้ ท่ีตัง้เดน่เป็สงา่อยูบ่นเนินเขา ท า
ใหเ้วลาถา่ยรูปซากุระออกมาแลว้จะมีฉากหลงัท่ีสวยแปลกตาและมี
เอกลกัษณ์เฉพาะเป็นของตวัเองคะ่ โดยภายในเจดียท์รงกลมหา้ชัน้น้ี เราสามารถเขา้ไปไหวข้อพรเทพเจา้
ไดทุ้กชัน้ และเดินชมวิวถา่ยรูปจากมุมสูงได ้ 
(โดยปกติซากุระเร่ิมบาน ประมาณเดือน กุมภาพนัธ์–มีนาคม กรณีไมม่ีซากุระเป็นการเท่ียวดัปกติ) 
จากนั้นน าทา่นสู ่ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคืน ท่ีใหญท่ี่สุดในไทเปเป็นตลาดคนเดินมี
รา้นคา้ครบครัน ท่ีน่ีเหมาะส าหรับทัง้ขาชอ้ป และขาชิม จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
เคร่ืองประดบั และอาหารทานรา้นอาหารสตรีทฟู้ดใหชิ้มหลากหลาย สไตลไ์ตห้วนั เมนูขึ้นช่ือของท่ีน่ี
ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด น ้ามะระป่ัน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 (อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
:น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort (น ้าแร่ส่วนตวั): 
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วนัท่ีสาม        ลอ่งเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ - วดัเหวินวู ่- หมูบ่า้นสายรุง้       ฟงเจ่ียไนทม์าร์เก็ต                                                                       

                    อาหาร เท่ียง,เย็น 

เชา้ บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองหนานโถวน าทา่น ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน
จนัทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมี
ทศันียภาพของน ้าและภูเขาท่ีสวยงามไมว่า่จะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ 
หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชิดใกล ้ถนนรอบทะเลสาบ
มีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดด  เดน่ ท าให้
ตวัทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจันทร์เส้ียวซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่สุริยนั
จนัทรา  น าทา่นสู่ วดัพระถงัซมัจัง๋ นมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวีปหลงั 
จากลอ่งเรือเสร็จน าทา่นนมสัการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพ
เจา้แหง่ภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์และยงัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูด่า้นหนา้วดั ซ่ึงมี
มูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  
น าทา่นไป แวะ ชิมชา ชาทอ้งถ่ินขึ้นช่ือของไตห้วนั รสชาติดีดีเหมาะแกก่ารซ้ือเป็นของฝากคนทาง
บา้น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร:เมนูพิเศษบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองไทจง ซ่ึงตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญอ่นัดบัท่ี 
3 ของมณฑลไตห้วนั ปัจจุบนัเป็นศูนย ์วฒันธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการ
คมน าคม ใน ภ าคกล างข อ งเก าะ ไต ้ห วัน จ าน วน มหา วิท ยาลัยแล ะ
สถาบัน อุดมศึกษาของ เมื องไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้ น
ขณะเดียวกนัยงัเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั งานอธิษฐาน
ทางพุทธศาสนาไตห้วนัจดัขึ้นในวดัเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจ าทุกปี เมืองไทจง
เป็นเมืองหน่ึงอนัสะอาดเรียบรอ้ย จึงถูกถือ วา่เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในไตห้วนั 
ระหวา่งทางทา่น  จะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม   
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศึกในยุคสงครามกลางเมือง
ของจีน เหลา่ทหารพรรคก๊กมินตัง๋หลงัจากท่ีอพยพมายงัไตห้วนัพรอ้มกบัเจียงไคเช็ค ปัจจุบนัรัฐบาล
ของเมืองไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและแหลง่ศึกษาชีวิตความเป็นอยูใ่นอดีตของ
บรรดาทหารก๊กมินตัง๋ บา้นแตล่ะหลงัจะถูกแตง่แตม้ ตามผนังและก าแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสีสันตระการ
ตาเหมาะแกก่ารถา่ยรูปอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ้ื่นถนนทางเดินก็ถูกแตง่แตม้สีสันและตวัการ์ตูนไปทัว่ทัง้
หมูบ่า้น 
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จากนั้นน าทา่นช๊อปป้ิงท่ีตลาด ฟงเจ่ียไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสินคา้
และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูท่ีขึ้นช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก ่ ชานมไขมุ่ก อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือหา
สินคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวิถี ชีวิตของชาวไตห้วนั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
                     :เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Renmei Fashion Hotel หรือระดบัใกลเ้คียงกนั: พกัเมืองไทจง  
วนัท่ีส่ี       ไทเป – ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง    เชา้,เท่ียง,- 

เชา้    บริการอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดินทางกลบัสู่  กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทัง้
การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือของเกาะ
ไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก  
ทา่นเดินทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ือดงัเพ่ือใหทุ้กทา่นไดเ้ลือกซ้ือ
ของฝากอนัขึ้นช่ือของไตห้วนั  จากนั้นน าทา่นไดช็้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง 
Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 
เดินทางสู ่ตึกไทเป101(ถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้) สญัลกัษณ์ของเมือง
ไทเป เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนั และสูงเป็นอนัดบั 2ของโลก(ปี 2004 
เคยสูงท่ีสุดในโลก) ตึกสูงถึง 509เมตร รูปร่างตวัอาคารไดแ้รงบนัดาลใจ
มากจาก เจดียข์องจีนท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปท่ีชัน่ 89(ไมร่วมคา่
ขึ้นชัน้89) ภายในตวัอาคาร มีลูกตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิด
แผน่ดินไหวและมีลิฟตท่ี์ว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก บริเวณท่ีตัง้ของตึก ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสินคา้ท่ีท่ี
ขายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร:เมนูพิเศษเส่ียวหลงเปา 
บ่าย               น าทา่นไปชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค เป็นหน่ึงสญัญลกัษณ์ของ

ประเทศไตห้วนั  สรา้งขึ้นตัง้แตปี่ 1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทูน
อดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ ส่ิงของตา่งๆ 
ท่ีเป็นประวติั ขา้วของเคร่ืองใชส้ว่นตวัตา่งๆ ไปจนถึงรถยนตร์สว่นตวั 
และฉากจ าลองการท างานของทา่น แทบทัง้หมดเก่ียวกบั ทา่นนายพล 
เจียง ไคเช็ค ตัง้แตส่มยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู่ 
ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสมัฤทธ์ิของทา่น
ในทา่นั่งขนาดใหญท่ี่มีใบหนา้ย้ิมแยม้ตา่งจากรูปป้ันของทา่นในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึง
จะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลี่ ยนเวร
ทหารรักษาการหนา้รูป้ั้นทา่นนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะ มีขึ้นทุก 1
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ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่น้ี  
น าทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหน่ึงในวดัท่ีเกา่แกแ่ละมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทเป ตัง้อยูใ่น
แถบยา่นเมืองเกา่ มีีอายุเกือบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนชว่งปี ค.ศ.1738 เพ่ือเป็น
สถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศกัสิทธ์ิตามความเช่ือของชาจีนมีีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดั
พุทธของจีนแตม่ีลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ท าให้
ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงแหลง่ทอ่งเท่ียวไมค่วรพลาดของเมืองไทเปวดัหลงซาน แตเ่ดิมสรา้งขึ้นเพ่ือสักการะเจา้แม่
กวนอิมเป็นหลกั แตก็่จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกวา่ 100องคท่ี์ดา้นในโดยมา
จากทัง้ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจ๋ือ เชน่ เจา้แมท่บัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง,เทพเจา้กวนอู เร่ืองความ
ซ้ือสัตยแ์ละหน้าท่ีการงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ  ผูเ้ฒ่าจันทรา ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงให้
สมหวงัดา้นความรัก 
น าทา่นเยี่ ยมชมสินคา้ส่งออกช่ือดงัของไตห้วนัท่ีศูนย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยท่ีมีพลงัพิเศษ
ชว่ยในการปรับสมดุลในร่างกายซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวียน
โลหิตดีชว่ยใหร้่างกายสดช่ืนลดอาการปวด   
จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง ยา่นชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดของไตห้วนั มีฉายาวา่ ฮาราจูกุแหง่ไทเปหรือท่ีคนไทย
เรียกวา่ สยามสแควร์เมืองไทย มีแหลง่ชอ้ปป้ิงตามตรอกซอกซอย และ
เป็นแหลง่นัดเจอกนัของวยัรุ่น มีรา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ 
สินคา้ท่ีน่ีจะมีทัง้สินคา้แฟชัน่ทัว่ไป และสินคา้แบรนดเ์นม ยงัมีรา้น
รองเทา้ใหเ้ลือกอีกมากมาย มีทัง้แหลง่เส้ือผา้สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของ
ฝากคนท่ีทา่นรัก รองเทา้ยี่ หอ้ตา่ง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนดท่ี์ดงั
ของญ่ีปุ่นรวมทัง้ยี่ หอ้ตา่งๆ เเชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

                      :น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม FERRARY HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียงกนั: พกัเมืองไทเป                 
                 
วนัท่ีหา้          สนามบินเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมือง                                                                                 

เชา้   อาหารเชา้แบบกล่อง น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน  

09.40/10.20น. เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW181  
 (สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) **ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง 

12.35/13.00น.เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
........................................ 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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ไฟลบิ์นอาจมีการเปล่ียนแปลงอพัเดทจากสายการบิน 
**กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้** 

หมายเหตุ:อตัราค่าบริการขา้งตน้ เป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ จากสายการบิน ดงัน้ันเม่ือท่านตกลง
เดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทวัรแ์ลว้ มิสามารถเปล่ียนแปลง เล่ือน ยกเลิกการเดินทางได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินค่าจอง ค่าทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีท่ีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
บริษัทกอ่นท าการจองตัว๋เคร่ือง มิฉะนั้นบริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด  ้
 
***หากลูกคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสินคา้พ้ืนเมือง หรือ รา้นใดๆก็ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ ไมว่า่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้ง
จา่ยคา่ชดเชยเพ่ิม ทา่นละ 350NT/รา้นคา้  โดยไกดท์อ้งถ่ินจะเป็นผูเ้ก็บเงินจากลูกคา้โดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบริการของรถบสัน าเท่ียวสามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึง
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ ยนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง*** 
อตัราคา่บริการรวม ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มท่ีพกั  3คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรือค า่ตามรายการ) บตัรท่องเท่ียวสถานท่ีต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทาง

ด่วน ค่ามคัคุเทศก ์ค่าน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. คา่ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัท่ีบริษัทท าไว ้** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

และค่าภาษีน ้ามนัของสายการบินตามรายการ   *คา่บริการน้ีรับเฉพาะนักทอ่งเท่ียวชาวไทยเทา่นั้น  

 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหาก

ท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอก

เมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ 

รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน  
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ราคาทวัรไ์ม่รวม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีชอ่งพิเศษ คา่ท า
หนังสือเดินทาง คา่ซกัรีด คา่สมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คา่วีซา่พาสปอร์ตตา่งดา้ว  นักทอ่งเท่ียว
ชาวตา่งชาติ(เก็บเพ่ิม 800บาท),ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,400 NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความ
ประทบัใจในการบริการ  ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า  
 
 เง่ือนไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั

ล่วงหนา้ (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผู ้

จดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง     

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวนัเดินทางไป-กลบั  **

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจ

ปฏิเสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลือ 

**กรณีลูกคา้ถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวีซ่าก่อนเดินทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไม่

รวมค่าวีซ่า 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เม่ือทา่นตกลงจองทวัร์โดยจา่ยเงิน
มดัจ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้ส้ิน  
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หมายเหตุ 

กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบริษัทฯ 

และเม่ือทา่นช าระเงินคา่จอง และหรือ คา่ทวัร์แลว้ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขของบริษัทแลว้ 

 1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัท่านได้

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย  7 วนัก่อนการเดินทาง  

2) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร ์เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล 

การปฏิวติั อุบติัเหตุ และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน

ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ   

4) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตามสถานการณท่ี์มีการปรบัข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการ

เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

5) หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือว่า

ผูท่้องเท่ียวสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่าน

ไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้าย

ทัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมีเง่ือนไข   

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ
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บริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ัน ๆ  

7) การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทาง

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไมไ่ดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้

และทางบริษทัถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร ์  (ท่านสามารถซ้ือประกนั

สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป)  

7) มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

8) ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ใน

กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือ

กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
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