
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เทีย่วครบไฮไลท ์ในโปรโมช ัน่สดุคุม้!! 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ อุทยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรูปรา่งแปลกๆ 
∞ ปลอ่ยโคมทีผ่งิซ ีถา่ยรูปช็อปป้ิงฟินๆ ยา่นสถานรีถไฟ 
∞ กรุงไทเป ถา่ยรูปเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 
∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิงสุดฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ดวิตฟีร ี  
เมนูพเิศษ:บฟุเฟ่ชาบไูตห้วนั+ปลาประธานาธบิด+ีเสีย่วหลงเปา+ซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 
พกัโรงแรม:ไทจง 1คนื ไทเป 1คนื เถาหยวน1คนื(อาบนํา้แร)่   

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปนํา้หนกักระเป๋า 20 KG 
กาํหนดการเดนิทาง กนัยายน62-มกราคม63  

วนัเดนิทาง ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ ทีน่ ัง่ 

20-24 ธนัวาคม 62 15,888 

 
  ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant 5,000฿ 

4,500 30 

25-29 ธนัวาคม 62 17,888 4,500 30 

27-31 ธนัวาคม 62 22,888 4,500 30 

28ธนัวาคม-1มกราคม63 24,888 4,500 30 

30ธนัวาคม-3มกราคม63 24,888 4,500 30 

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.  พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 
5-6เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้ับ
ท่าน 

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

 (สําหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเช็คกบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอนเฟิมเวลาบนิอกีครัง้ 
07.05/08.30เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั  

(เวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง)  เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ12เท่าตั ้งอยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร 
ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมอืงใหญ่ที่สดุ หลงัจากผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   
จากนัน้เดนิทางสู่เมืองหนานโถวนําท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบที่มี
ภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ํา
และภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากที่ไกลๆ หรอืเขา้
ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล ้ถนนรอบ
ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศที่โดด  เด่น ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระ
อาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า
สรุยิันจันทรา  นําท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอฐัขิอง
พระถังซัมจั๋งทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีหลัง จากล่องเรือเสร็จ
นําท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเห
วนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้แห่งความ
ซือ่สตัย ์และยังมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มี
มูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั  
นําท่านไป แวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิี
ดเีหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลา
ประธานาธบิด ี

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวนัตก
ของเกาะไตห้วนั เป็นเมอืงใหญ่อนัดับที่ 3 ของมณฑลไตห้วัน 
ปัจจุบันเป็นศูนย์ วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการ
คมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัย
และสถาบันอุดมศกึษาของเมืองไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมือง
ไทเปเท่านั้นขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนาของไตห้วนั งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วนัจัดขึน้ในวดัเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทุกปี 
เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอื วา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วนั ระหวา่งทาง
ท่าน  จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม   
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมือง
ของจนี เหล่าทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลงัจากที่อพยพมายังไตห้วนัพรอ้มกบัเจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาล
ของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวและแหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตี
ของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่งแตม้ ตามผนังและกําแพงในหมู่บา้น ดว้ยสีสัน
ตระการตาเหมาะแกก่ารถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถูกแตง่แตม้สสีนัและตวัการต์นูไป
ทั่วทัง้หมู่บา้น 
จากนัน้นําท่านชอ๊ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้
และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ ชานมไขมุ่ก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หา
สนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วนั  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 
                     :เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั WE MEET  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 
 
 
 



 
วนัทีส่าม       ไทเป – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซาน – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต - ดวิตีฟ้ร ี 
                                                                                                                                 เชา้,เทีย่ง,- 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางกลบัสู ่ กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วนัและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั 
ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะ
ไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก ท่านเดนิทาง 
สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วนั  จากนัน้นํา
ท่านไดช้็อปป้ิงเครือ่งสําอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเสีย่วหลงเปา 
บา่ย               นําท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึง่สญัญลกัษณข์อง

ประเทศไตห้วนั  สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1976 เพือ่เป็นการรําลกึและเทดิทูน
อดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิง่ของ
ตา่งๆ ทีเ่ป็นประวตั ิขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตวัตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตร์
สว่นตวั และฉากจําลองการทํางานของท่าน แทบทัง้หมดเกีย่วกบั ท่าน
นายพล เจยีง ไคเช็ค ตัง้แตส่มัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจน
ท่านไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ โดยภายในจะมรีูปปั้นทําจาก
ทองสมัฤทธิข์องท่านในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูป
ปั้นของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ท่านจะ
ไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นท่านนายพล เจยีง ไค 
เช็ค ซึง่จะ มขีึน้ทุก 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณแ์ห่งน้ี  
นําท่านไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวดัทีเ่กา่แกแ่ละมีชือ่เสยีงมากทีสุ่ด
แห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกอืบ 300
รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ ยนช่วงปี ค.ศ.1738 เพื่อเป็น
สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาจีนมีรูปแบบ
ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพุทธของจีนแต่มีลกูผสมของความ
เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ทําให ้
ทีน่ี่เป็นอกีหนึ่งแหล่งท่องเทีย่วไม่ควรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพื่อสักการะเจา้
แม่กวนอมิเป็นหลกั แตก็่จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกวา่ 100องคท์ีด่า้นในโดย
มาจากทัง้ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจื๋อ เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรือ่ง
ความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒ่าจันทรา ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นเทพผูผู้กดา้ยแดง
ใหส้มหวงัดา้นความรัก 
นําท่านสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคนื ที่ใหญ่ที่สุดในไทเปเป็นตลาดคนเดนิมีรา้นคา้
ครบครัน ที่น่ีเหมาะสําหรับทั ้งขาชอ้ป และขาชิม จําหน่ายสินคา้พื้นเมือง เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
เครื่องประดับ และอาหารทานรา้นอาหารสตรีทฟู้ดใหช้มิหลากหลาย สไตลไ์ตห้วนั เมนูขึน้ชือ่ของที่น่ี
ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด น้ํามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย 
(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

                      :นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 
วนัทีส่ ี ่           ไทเป - หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน - อุทยานเหยห๋ลิว๋ - ปลอ่ยโคมผงิซ ี- ตกึไทเป101 -ตลาดซเีหมนิตงิ                                  
                                                                                                                        เชา้,เทีย่ง,---                                                                                       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนนคนเดนิเก่าแกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุใน
ไตห้วนัโดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมกีาร
ประดบัโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชนัและขัน้บันไดดว้ย สมัยกอ่นจิว่เฟ่ินเป็นแหลง่
เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุ
ทองและแร่ธาตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไว ้

เพยีงแตค่วามทรงจําจนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร"์เปยฉงิเฉงิชือ่"และ"อูเ๋ห



 
ยยีนเตอะซนัซวิ"ทัศนียภาพภูเขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักท่องเทีย่วจํานวนมาก จิว่เฟ่ินมี
กจิกรรม มากมาย เชน่ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปน่ารักๆในหมู่บา้น สนิคา้อกีมากมายทีทํ่าใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
ถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ปป้ิงของกนิของฝากขึน้ชือ่ เชน่ รา้นบัวลอยเผอืก,รา้น
ไอศกรมีโรล,รา้นลกูชิน้ปลาสตูรโบราณ,และโรตสีายไหม  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั              
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่(Yehliu Geopark) หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตขิอง
ไตห้วนั พืน้ทีข่องอทุยานเยห่ลวิมลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มอีายุ
ยาวนานนับลา้นปีมลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดักร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และ
   
การเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย
รูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนีิ และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน 
ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วนั และ ทั่ว
โลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูซฟีูดเหยห่ลวิ 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีจุดท่องเทีย่วยอดฮติของ
เสน้ทางรถไฟสายประวตัศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine)อยู่ระหวา่ง
สถานีซอืเฟ่ินและสถานีตา้หัว ชือ่“ซอืเฟ่ิน”ตัง้ตามชือ่ของ
ครอบครัวดัง้เดมิผูพ้ัฒนาพืน้ทีแ่ห่งน้ี ไฮไลทข์องการท่องเทีย่ว
ซือ่เฟ่ินคอืผูค้นชอบมาลอยโคม กนัทีบ่นทางรถไฟ ใครอยาก
ปลอ่ยโคมลอย เขยีนคําอธษิฐานเขยีนเลยสีด่า้นเต็มๆหรอืเขยีน
คําในกระบอกไมไ้ผ่ก็มใีหบ้รกิาร(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่โคม) หรอืเดนิ
เลน่ทีถ่นนสายเกา่ซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟ มทีัง้รา้นคา้ 
รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  
จากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัสูไ่ทเปเมอืงหลวงของไตห้วนั 
เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถ่ายรปูบรเิวณดา้นหนา้) สญัลกัษณ์
ของเมอืงไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วนั และสงูเป็นอนัดบั 2
ของโลก(ปี 2004 เคยสงูทีส่ดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร 
รูปร่างตวัอาคารไดแ้รงบันดาลใจมากจาก เจดยีข์องจนีทีน่ี่ยังมี
จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปทีช่ัน่ 89(ไม่รวมคา่ขึน้ชัน้89) 
ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ทํา
หนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่
เร็วทีส่ดุในโลก บรเิวณทีต่ัง้ของตกึ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของ
หา้งสรรพสนิคา้ทีท่ีข่ายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหาร
ตา่งๆ 
นําท่านเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วนัทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลงั
พเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซึง่สามารถปรบัสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบ
ไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด  จากนัน้นําท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษี
ที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถู่กเป็นพเิศษ   
จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ  ย่านชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วนั มี
ฉายาวา่ ฮาราจูกแุห่งไทเปหรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงตามตรอกซอก
ซอย และเป็นแหลง่นัดเจอกนัของวยัรุ่น มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้
แฟชัน่ทั่วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้สไตลว์ยัรุ่น 
กระเป๋า ของฝากคนทีท่่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่งัของญีปุ่่ นรวมทัง้
ยีห่อ้ตา่งๆเชน่,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. เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  

 (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
12.35/13.00น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

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

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ไฟลบ์นิอาจมกีารเปลีย่นแปลงอพัเดทจากสายการบนิ 



 
**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลง
เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใิน
การคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเคร ือ่งบนิภายในประเทศ 
กรณุาแจง้บรษิทักอ่นทําการจองต ัว๋เคร ือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออก
เดนิทางไมไ่ด ้
 
***หากลกูคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้
ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ ท่านละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็น
หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  อาหาร
ทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํา่ตามรายการ) บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์
คา่น้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดย
ความตุม้ครองเป็นไปตามเง ือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทาํไว ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งและคา่ภาษี
น้ํามันของสายการบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  
นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความประทบัใจในการบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซี่า  
 
 เง ือ่นไขในการจอง มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรุณา
ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิ
มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณีใด
ทัง้สิน้  
 
 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
ท่านไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ดั หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรบัขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ
เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้่องเทีย่ว
สละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ําระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทีท่่านไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด 
เป็นการชําระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแต่
ละแห่งแบบชําระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด 
และผูจ้ัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  



 
การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว
เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทาง
บรษัิทถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่ง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


	12.35/13.00น.เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
	**กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**

