
 

HELLO TAIWAN 5D 3N 

โดยสายการบนิ NOK SCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกนัยายน – มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา  

วดัเหวนิหวูห่มูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน อทุยานเหยห่ลิว๋ 

 ปลอ่ยโคมทีผ่งิซ ีตกึไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  

ชอ้ปป้ิงสุดฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ดวิตฟีร ี

พเิศษ !! บุฟเฟ่ชาบูไตห้วนั+ปลาประธานาธบิด+ีเส ีย่วหลงเปา+ซฟู้ีดเหยห่ลิว่ 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทารก พกัเดีย่วเพิม่ 

31 ส.ค. – 4 ก.ย. 62 13,888 5,000 4,500 

1 – 5 กนัยายน 62 12,888 5,000 4,500 

4 – 8 กนัยายน 62 13,888 5,000 4,500 

5 – 9 กนัยายน 62 13,888 5,000 4,500 

7 – 11 กนัยายน 62 12,888 5,000 4,500 

8 – 12 กนัยายน 62 11,888 5,000 4,500 

11 – 15 กนัยายน 62 13,888 5,000 4,500 

12 – 16 กนัยายน 62 13,888 5,000 4,500 

14 – 18 กนัยายน 62 13,888 5,000 4,500 

15 – 19 กนัยายน 62 12,888 5,000 4,500 

18 – 22 กนัยายน 62 14,888 5,000 4,500 

19 – 23 กนัยายน 62 13,888 5,000 4,500 

21 – 25 กนัยายน 62 13,888 5,000 4,500 

22 – 26 กนัยายน 62 13,888 5,000 4,500 

25 – 29 กนัยายน 62 13,888 5,000 4,500 

26 – 30 กนัยายน 62 13,888 5,000 4,500 

28 ก.ย. – 2 ต.ค. 62 13,888 5,000 4,500 

29 ก.ย. – 3 ต.ค. 62 13,888 5,000 4,500 

2 – 6 ตุลาคม 62 14,888 5,000 4,500 

3 – 7 ตุลาคม 62 14,888 5,000 4,500 

5 – 9 ตุลาคม 62 13,888 5,000 4,500 

6 – 10 ตุลาคม 62 13,888 5,000 4,500 

9 – 13 ตุลาคม 62 16,888 5,000 4,500 

10 – 14 ตุลาคม 62 17,888 5,000 4,500 

12 – 16 ตุลาคม 62 14,888 5,000 4,500 

13 - 17ตุลาคม 62 13,888 5,000 4,500 

16 – 20 ตุลาคม 62 14,888 5,000 4,500 

17 – 21 ตุลาคม 62 14,888 5,000 4,500 

19 – 23 ตุลาคม 62 14,888 5,000 4,500 

20 – 24 ตุลาคม 62 14,888 5,000 4,500 

30 ต.ค. – 3 พ.ย. 62 14,888 5,000 4,500 

1 – 5 พฤศจกิายน 62 14,888 5,000 4,500 

6 – 10 พฤศจกิายน 62 14,888 5,000 4,500 

8 – 12 พฤศจกิายน 62 14,888 5,000 4,500 

13 – 17 พฤศจกิายน 62 14,888 5,000 4,500 

 



 

 

15 – 19 พฤศจกิายน 62 14,888 5,000 4,500 

20 – 24 พฤศจกิายน 62 14,888 5,000 4,500 

22 – 26 พฤศจกิายน 62 14,888 5,000 4,500 

27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 14,888 5,000 4,500 

29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 14,888 5,000 4,500 

4 – 8 ธนัวาคม 62 17,888 5,000 4,500 

6 – 10 ธนัวาคม 62 17,888 5,000 4,500 

11 – 15 ธนัวาคม 62 15,888 5,000 4,500 

13 – 17 ธนัวาคม 62 15,888 5,000 4,500 

18 – 22 ธนัวาคม 62 15,888 5,000 4,500 

20 – 24 ธนัวาคม 62 15,888 5,000 4,500 

25 – 29 ธนัวาคม 62 17,888 5,000 4,500 

27 – 31 ธนัวาคม 62 22,888 5,000 4,500 

28 ธนัวาคม – 1 มกราคม 62 24,888 5,000 4,500 

30 ธนัวาคม – 3 มกราคม 62 24,888 5,000 4,500 

1 – 5 มกราคม 63 18,888 5,000 4,500 

3 – 7 มกราคม 63 15,888 5,000 4,500 

8 – 12 มกราคม 63 15,888 5,000 4,500 

10 – 14 มกราคม 63 15,888 5,000 4,500 

15 – 19 มกราคม 63 15,888 5,000 4,500 

17 – 21 มกราคม 63 14,888 5,000 4,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีห่นึง่  ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศ ประต ู5-6เคาน์เตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน 

วนัทีส่อง  ทา่อากาศยานเถาหยวน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ –  

        วดัเหวนิหวู ่– ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

02.25/03.45 เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 

                     (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

**คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง  

   (ส าหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเช็คกับเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอนเฟิมเวลาบนิอกีครัง้) 

07.05/08.30 เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  

(เวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง)  เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ12เท่าตั ้งอยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 

กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืง

ใหญ่ทีส่ดุ หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิาร

อาหารวา่งบรถบัส)   

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว น าท่าน ล่องเรือชม ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็น

ทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน ้าและภูเขาที่

สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่าง

ชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภูมปิระเทศทีโ่ดด  

เดน่ ท าใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนาม

อันไพเราะวา่สรุยิันจันทรา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจ๋ังทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวีป

หลัง จากลอ่งเรอืเสร็จน าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วัดเหวนิหวู ่ซึง่



 

ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว 

ทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  

น าท่านไป แวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิดีีเหมาะแก่การซื้อเป็นของ

ฝากคนทางบา้น 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืง

ใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศูนย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและ

การคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของ

เมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเท่านัน้ขณะเดยีวกันยังเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธ

ศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็น

ประจ าทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึ่งอันสะอาดเรียบรอ้ย จงึถูกถือ ว่าเป็นเมอืงที่สะอาด

ทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่งทางท่าน  จะไดช้มทวิทัศน์สองขา้งทางทีส่วยงาม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศกึในยุคสงคราม

กลางเมอืงของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจียง

ไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวและ

แหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่ง

แตม้ ตามผนังและก าแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสัีนตระการตาเหมาะแกก่ารถ่ายรูปอย่างมาก ไม่

เวน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถูกแตง่แตม้สสัีนและตัวการต์นูไปทั่วทัง้หมู่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นน าท่านช๊อปป้ิงที่ตลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมีรา้นคา้ครบครัน

จ าหน่ายสนิคา้และอาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วันเมนูที่ขึน้ชือ่ของที่นี่ไดแ้ก่ ชานมไข่มุก 

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

                      ทีพ่กั WE MEET  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่าม ไทเป – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซาน – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต – ดวิตี้

ฟร ี

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางกลับสู ่ กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆ

ของไตห้วัน ทั ้งการศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมอืงไทเป

ตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็น

เมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก ท่านเดนิทาง สู่ รา้นขนมพายสับปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหทุ้ก

ท่านไดเ้ลือกซื้อของฝากอันขึน้ชือ่ของไตห้วัน  จากนัน้น าท่านไดช้็อปป้ิงเครื่องส าอาง 

Cosmetic และของฝากของไตห้วัน 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเสีย่วหลงเปา 

บ่าย  น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศ

ไตห้วัน  สรา้งขึ้นตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทดิทูนอดีตประธานาธบิดีเจียง 

ไคเชก  และเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิง่ของต่างๆ ที่เป็นประวัต ิขา้วของเครื่องใชส้่วนตัว

ตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตรส์ว่นตัว และฉากจ าลองการท างานของท่าน แทบทัง้หมดเกีย่วกับ 

ท่านนายพล เจียง ไคเช็ค ตัง้แต่สมัยที่ยังเป็นลูกศษิย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู ่

ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดยภายในจะมีรูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิข์องท่านในท่าน่ังขนาด

ใหญ่ที่มีใบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึง่จะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นาย

ตลอดเวลา ท่านจะไดพ้บกับการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นท่านนายพล เจียง ไค 

เช็ค ซึง่จะ มขีึน้ทุก 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านไป วดัหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดทีเ่กา่แก่และมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของเมอืง

ไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเกา่ มอีายุเกอืบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝูเจี๊ยน



 

ชว่งปี ค.ศ.1738 เพือ่เป็นสถานทีสั่กการะบชูาสิง่ศักสทิธิต์ามความเชือ่ของชาจนีมรีูปแบบ

ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจีนแต่มลีูกผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไป

ดว้ย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ี่นี่เป็นอกีหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่

ควรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน แต่เดมิสรา้งขึน้เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก 

แต่ก็จะมเีทพเจา้องคอ์ื่นๆตามความเชือ่ของชาวจีนอกีมากกว่า 100องคท์ี่ดา้นในโดยมา

จากทัง้ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจื๋อ เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง,เทพเจา้

กวนอู เรื่องความซือ้สัตย์และหนา้ที่การงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจันทรา ที่เชือ่

กันวา่เป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก 

น าท่านสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคนื ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไทเปเป็นตลาดคน

เดินมีรา้นคา้ครบครัน ที่นี่เหมาะส าหรับทั ้งขาชอ้ป และขาชมิ จ าหน่ายสนิคา้พื้นเมือง 

เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดับ และอาหารทานรา้นอาหารสตรีทฟู้ ดใหช้ ิม

หลากหลาย สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก่ เตา้หูเ้หม็น ไก่ทอด น ้ามะระป่ัน และ

อืน่ ๆ อกีมากมาย 

ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

                       ทีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – อุทยานเหย๋หลิว่ – ปล่อยโคมผงิซี – ตกึไทเป101 – 

ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิว่เฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มี

ชื่อเสียงที่สุดในไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิ่นในบรรยากาศ

บา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาด

ชนัและขัน้บันไดดว้ย สมัยกอ่นจิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์

วงสวี ้มนัีกขุดทองจ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตุตา่งๆ ท าให ้

จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรง

จ าจนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร"์เปยฉงิเฉงิชือ่"และ"อู๋เหยยีน

เตอะซันซวิ"ทัศนียภาพภูเขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักท่องเทีย่วจ านวนมาก 

จิว่เฟ่ินมกีจิกรรม มากมาย เช่นถ่ายรูปมุมถ่ายรูปน่ารักๆในหมู่บา้น สนิคา้อกีมากมายทีท่ า

ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ปป้ิงของกนิของฝาก

ขึน้ชือ่ เช่น รา้นบัวลอยเผือก,รา้นไอศกรีมโรล,รา้นลูกชิน้ปลาสูตรโบราณ,และโรตสีาย

ไหม  อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย             

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เหย๋หลิว่(Yehliu Geopark) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตขิองไตห้วัน พื้นที่ของอุทยานเย่หลวิมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับลา้นปีมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเล การกัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ย

โขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอก

เห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 



 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูซฟู๊ีดเหยห่ลวิ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเสน้ทางรถไฟสาย

ประวัตศิาสตรผ์งิซี(PingxiLine)อยู่ระหว่างสถานีซือเฟ่ินและสถานีตา้หัว ชือ่“ซอืเฟ่ิน”ตัง้

ตามชือ่ของครอบครัวดัง้เดมิผูพั้ฒนาพืน้ทีแ่หง่นี้ ไฮไลทข์องการท่องเทีย่วซือ่เฟ่ินคอืผูค้น

ชอบมาลอยโคม กันทีบ่นทางรถไฟ ใครอยากปลอ่ยโคมลอย เขยีนค าอธษิฐานเขยีนเลยสี่

ดา้นเต็มๆหรอืเขยีนค าในกระบอกไมไ้ผ่ก็มใีหบ้รกิาร(คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่โคม) หรอืเดนิเลน่ที่

ถนนสายเก่าซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟ มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหารเรียงรายตลอดสองขา้ง

ทาง  

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูไ่ทเปเมอืงหลวงของไตห้วัน 

เดนิทางสู ่ตกึไทเป101 (ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้) สัญลักษณ์ของเมอืงไทเป เป็นตกึทีสู่ง

ทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็นอันดับ 2ของโลก(ปี 2004 เคยสงูทีสุ่ดในโลก) ตกึสูงถงึ 509

เมตร รูปร่างตัวอาคารไดแ้รงบันดาลใจมากจาก เจดยีข์องจนีทีน่ี่ยังมจุีดชมววิทีส่งูทีสุ่ดใน

ไทเปทีช่ั่น 89(ไม่รวมคา่ขึน้ชัน้89) ภายในตัวอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตัน 

ท าหนา้ทีก่ันการส่ันสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีสุ่ดในโลก บรเิวณ

ทีต่ัง้ของตกึ ชัน้ 1-5 จะเป็นส่วนของหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ีข่ายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้

รา้นอาหารตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเยี่ยมชมสนิคา้ส่งออกชื่อดังของไตห้วันที่ศูนย์ GERMANIUM POWER เป็น

สรอ้ยทีม่พีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดุลในร่างกายซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกใน



 

ร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีนโลหติดชี่วยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด  จากนั้นน า

ท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถู่กเป็นพเิศษ   

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ  ย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของ

ไตห้วัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเปหรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มี

แหล่งชอ้ปป้ิงตามตรอกซอกซอย และเป็นแหล่งนัดเจอกันของวัยรุ่น มรีา้นคา้รา้นอาหาร 

แหล่งแฮงเอาต์  สินคา้ที่นี่จะมีทั ้งสินคา้แฟชั่นทั่วไป และสินคา้แบรนด์เนม ยังมีรา้น

รองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้สไตลวั์ยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทีท่่านรัก 

รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่ นรวมทัง้ยี่หอ้ต่างๆเช่น

,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  

ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort (น า้แรส่ว่นตวั) 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิเถาหยวน – ทา่อากาศยานดอกเมอืง 

เชา้   อาหารเชา้แบบกลอ่ง  

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  

09.40/10.20น. เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  

(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบน

เครือ่ง 

12.35/13.00น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

........................................ 

 

 

 

 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ไฟลบ์นิอาจมกีารเปลีย่นแปลงอพัเดทจากสายการ

บนิ**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กี

คร ัง้** 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่าน

ไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจาก

ประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่า

ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่่าน 



 

หมายเหตุ 

อัตราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ จากสายการบนิ ดังนัน้เมือ่ท่านตกลงเดนิทาง จ่ายค่าจอง 

ค่าทัวรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าจอง ค่า

ทัวร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษัิทกอ่นท า

การจองตั๋วเครือ่ง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้

***หากลกูคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม 

ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ ท่านละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั่วโมง มอิาจเพิ่ม

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลับ  

✓ ทีพั่ก  3คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน   

✓ อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามรายการ)  

✓ บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ  

✓ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก.  

✓ คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตาม

เงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้** รวมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งและคา่ภาษีน ้ามันของสาย

การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มนิิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือ

เดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างดา้ว  

นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ท่านละ 1,400 NT ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่

ความประทับใจในการบรกิาร  ราคาทัวรไ์ม่รวมคา่วซีา่ กรณีสถานทูตมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ือ่นไขในการจอง  

มัดจ าท่านละ 8,000 บาทตอ่ท่าน  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไม่ช าระ

เงนิคา่มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

 



 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรุณา

ตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการ

ออกและเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไม่รวม

คา่วซีา่ 

 

การยกเลกิการจอง   

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรอื คา่

ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ 

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งท่านลกูคา้

และบรษัิทฯ และเมือ่ท่านช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทัวรแ์ลว้ ถอืวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขของบรษัิทแลว้ 

1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

ท่านไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การ

ปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจั้ด หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือ

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มกีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิที่ทางสายการบนิอาจจะมกีาร

เรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รือกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืว่าผู ้

ท่องเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากคา่ใชจ่้ายทีท่่านได ้

จ่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ่้ายทัง้หมด

ใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานให ้

เกดิประโยชน์สงูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  

7) การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้

และทางบรษัิทถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน

สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป)  

7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั ้งสิ้นแทนผูจั้ด  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  



 

8) ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 

 

 


