
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตห้วนั หนานโถว ไทจง ไทเป 5วนั3คนื 
โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกนัยายน 62 - เดอืนมนีาคม 63 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ไหวพ้ระ ขอพร ขอคู ่3 วดัดงัของไตห้วนั ทีค่นโสดตอ้งหา้มพลาด 
ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินั จนัทรา ถา่ยรปูสุดชคิหมูบ่า้นสายรุง้ 

ชอ้ปป้ิงจดัเต็มตลาดไนทม์ารเ์ก็ต - วดัหลงซาน - วดัเหวนิหวู ่

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ตดึไทเป 101 – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน 
อุทยานเหยห่ลวิ – ฟงเจ ีย่ไนทม์ารเ์ก็ต – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต - ยา่นซเีหมนิตงิ 

พเิศษ!! บุฟ๊เฟ่ตช์าบูไตห้วนั , เส ีย่วหลงเปา , ซฟีู้ ดไตห้วนั 
แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม / 2 ทา่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 แถว 6 สายการบนินกสกูต๊ ซึง่จะ
มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรที่

น่ังบนเครือ่งบนิ  
 

วนัทีส่อง สานมบนิเถาหยวน - เมอืงหนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา - วดัพระถงัซม้
จ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– รา้นกาแฟ - เมอืงไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - ฟงเจ ีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

02.25 น./03.45 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไตห้วนัโดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW182  

(ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืน่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
** (สายการบนินกสกู๊ตจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการ
บนิ ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 

 
 

07.05 น./08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่าน
ศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้นัน้ น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดย

รถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็นมณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน และ
ไดร้ับการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วัน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ เมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั 

          น าท่านลงเรือส าหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดส าคัญที่

ท่องเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศ
และชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

และน าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพทูวปี  

กรณีถา้ทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ท าการปิดไมใ่หท้ าการล่องเรอื ทางบรษิทัจะท าการคนื
เงนิประมาณทา่นละ 50 NTD  

 
 

หากมาไตห้วันอกีเมนูทีไ่ม่แนะน าไม่ได ้น่ันคอื ไข่
ตม้ใบชา เมือ่มาถงึทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ตอ้งมาทีร่า้น

อาม่าทีถ่อืว่าเป็นเจา้แรกและเจา้เดยีวทีไ่ดร้ับอนุญาตให ้
เปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของอาม่าท าใหไ้ขต่ม้ใบชามี

กลิน่หอมจากสมนุไพรตา่งๆ ส าหรับรสชาดนัน้จะมรีสเค็ม
ทานเพลนิ ยิง่ทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ
สรุยิัน จันทราแลว้นัน้ ยิง่ท าใหฟิ้นแน่นอน  

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

บา่ย น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่ วดัเหวนิหวู่ (Wen Wu Temple) หรอือกีหนึ่งชือ่เรยีกทีรู่จั้ก
กันในนาม วัดกวนอู เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึ่งแห่งของไตห้วัน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงหนานโถว เป็นที่
ประดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความ

ซือ่สัตย)์ เป็นทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่วและคนไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว 
จะตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแหง่นี้ 

น าทุกท่านเยีย่มชม ภายในวัดทุกท่านจะพบกับ สงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มี
มลูคา่มากถงึ1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลังของความยิง่ใหญ ่

 

 
 

และหากทุกท่านหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกท่านสามารถชมววิของทะเลสาบสรุยิัน-

จันทรา เพราะวัดเหวิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จดุพกิัดทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

จากนัน้น าทุกท่านไปยังภายในวัดเพือ่สักการะบูชาสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซึง่จะแบ่งออกเป็น 3 
จดุดว้ยกัน ดังนี้ 
จุดที่หนึ่ง : องค์เทพเจา้กวนอู ในท่าน่ังบนบัลลงค์ ชาวจีนและชาวไตห้วันมักนิยมมาขอพร

เกีย่วกับเรือ่งของความประสบส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัย
อันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนี้คนไตห้วันมักนิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค์ มาวนรอบ

กระถางธปู 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 
 

จุดที่สอง : หรือวหิารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจา้กวนอูในท่าน่ังบนบัลลังค์คู่กับองคเ์ทพเจา้ขงจือ้ 
ตรงจดุนี้มักนยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  
 

จุดทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉิง เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพร
เกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางมุ่งหนา้สู่ เมอืงไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงที่

เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา น าทา่นชอ้ปป้ิง รา้น
กาแฟ ซึง่เป็นกาแฟขึน้ชือ่ของเมอืงไทจง นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อืน่ๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกมากมาย 

อาทเิชน่ ชานม สบู่ทีท่ าจากกาแฟ และชา หรอือืน่ๆ น าทุกท่านเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นสายรุง้ 
หรอื RAINBOW VILLAGE เป็นหมูบ่า้นทีถ่กูวาดลวดลายตา่งๆ ดว้ยสสีนัสดๆหลากสมีากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรอืก าแพงของ หมู่บา้น ซึง่ในลวดลายนัน้มทีัง้เป็นตัวหนังสอื รูปการต์นู 

หรอืรูปอืน่ๆทีฝี่มอืคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด แต่โดยรวมแลว้ภาพเหลา่นี้เมือ่มองดูแลว้กับมี
ความลงตัวใหค้วามสวยงาม โดย เรือ่งเหลา่ความเป็นมาวา่กันวา่ หมูบ่า้นแหง่นี้ถกูสรา้งเพือ่เป็น

ทีอ่ยู่อาศัยของทหารผ่านศกึ  หรอืผูล้ีภ้ัยของพรรคก๊กมนิ ศกึสภาพหมู่บา้นในตอนนัน้ไม่ไดน่้า
อยูใ่นสมัยปัจจบุัน ไดม้กีาร รือ้ถอน ซึง่ในระหวา่งทีไ่ดม้กีารรือ้ถอนนัน้ ไดม้นีายทหารเกา่ ชือ่วา่ 
Huang Yung-fu ไดท้ าการวาดลวดลายต่างๆขึน้มา เมื่อสถานที่นี้มีนักศกึษาในมหาวทิยาลัย

ใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้กีารพดูกันตอ่ไปเรือ่ยๆ ท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้มชี ือ่เสยีง จนรัฐบาลประกาศ
ใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ ปัจจบุันจงึหลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจง 

 

 
 
จากนั้นน าท่านเพลิดเพลิน ชอ้ป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night 
Market) ตัง้อยู่ที่เมืองไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจี่ย โดยตลาดแห่งนี้ถือไดว้่าเป็น

ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน มขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกันอยา่งจใุจ ไมว่า่
จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง อกีทัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ 

Street Food มากมายทีด่งึดดูนัดทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ย และทีส่ าคัญและ
พเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนี้นัน้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสดุๆ อย่างเชน่ Onitsuka 

Tiger ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เมื่อมาถึงฟง เจี่ ย ไนท์ม า ร์ เ ก็ ต 
แนะน ารา้นรองเทา้ ABC Mart ศูนย์รวม
รองเทา้แบรนดต์่างๆ อาทเิช่น Onitsuka 

Tiger, Adidas, Nike, Converse เป็นตน้ 
บางรุ่นภายในรา้นถือว่ามีราคาที่ถูกกว่า

เมือ่เทยีบกับรุน่นัน้ๆ ในไทย  
 

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ไทเป - วดัเสยีไหเ่ฉงิหวง – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – วดัหลงซาน –  
                     อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้น

ต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอน
เหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน น าท่านนมัสการเทพเจา้แห่งความรัก ณ วดั

เสยีไห่เฉงิหวง (Xiahai City God Temple) เป็นศาลเจา้เล็กๆ ตัง้อยู่ในใจกลางเมอืง ดา้น
ในมีเทพเจา้หลายองค ์ที่ขึน้ชือ่ในเรื่องความรักคือ เทพเฉงิหวง หรือคนไตห้วันเรยีกท่านว่า 

เทพเจา้เยว่เหล่า ทีย่า้ยมาจากมลทลฟเูจีย้นของประเทศจนีในยคุราชวงศฉ์ิง สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 
ค.ศ. 1859 จนถงึปัจจบุัน ท าใหม้คีนไทเปหลากหลายกลุ่มมาขอพรกันทีน่ี่ ตัง้แตว่ัยรุน่มาขอพร
เรือ่งความรัก รวมไปถงึคนทีม่คีู่รักอยูแ่ลว้อยากใหม้ชีวีติคู่ทีร่าบรืน่อกีดว้ย ในแต่ละวันจะมคีูร่ัก

น าขนมแต่งงานมาเซน่ไหวเ้พือ่แสดงความขอบคุณแก่เทพเจา้เฉิงหวงทีท่ าใหค้วามรักสมหวัง 
ส าหรับเครือ่งรางทีน่ิยมน ามาบชูากันทีส่ดุคอื “รองเทา้แหง่ความสขุ” ชาวไตห้วันเชือ่กันวา่หาก

น าเครือ่งรางมาบูชาจะท าใหค้วามรักสมหวังและชว่ยปัดเป่าสิง่ไม่ดทีีจ่ะท าใหค้วามรักมปัีญหา 
จงึเป็นทีน่ยิมส าหรับชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก 

วธิขีอพร ใหท้า่นบูชาชุดไหวแ้ลว้อธษิฐานขอพรจากเทพเฉงิหวง ต ัง้จติอธฐิาน บอกชือ่-
นามสกุล พรอ้มต ัง้จติใหม้ ัน่ระบุคูร่กัทีต่อ้งการ หากเป็นผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้หรอืมคีูร่กั
อยู่แลว้ขอพรกบัเทพภรรยา แลว้บูชารองเทา้แห่งความสุขเพือ่ใหช้วีติคูร่าบรืน่ เม ือ่ซือ้

รองเทา้แลว้น าไปวนทีก่ระถางธูป 3 รอบจากน ัน้ใหน้ ากลบัมาเก็บไวใ้นตูเ้ส ือ้ผา้หรอื
หอ้งนอน และหนัหวัรองเทา้เขา้หาตูจ้ะท าใหส้ามอียูใ่นโอวาทและไมห่นไีปไหนอกีดว้ย  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของ
ไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนัน้น าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ย

สุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และ
สรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีม
หยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเสีย่วหลงเปา  
บา่ย น าทุกท่านไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงของคน

ไตห้วัน วัดแห่งนี้มอีายุราวๆเกอืบ 300 ปี คนนิยมมาขอพรเรือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคัญเรือ่ง
ความรัก เชือ่กันวา่ใครทีไ่มป่ระสบความส าเร็จเรือ่งความรัก ใหม้าขอพรทีวั่ดแหง่นี้ แลว้ความรัก
จะกลับมาดขีึน้ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่

สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้
เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 

 
 

ท่านสามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตร์ส าคัญที่หาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 
โดยภายในจะมีรูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิป์ระธานาธบิดีเจียงไคเช็คในท่าน่ังขนาดใหญ่ที่มี

ใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมทีหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมี
ขอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และ

วทิยาศาสตร ์โซนทีช่ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิองอดตีประธานาธบิดี
เจยีงไคเช็ค อกีทัง้ทัง้ยังมกีารจัดโชวส์ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกีหนึ่งพเิศษหาก

ใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นี้คอื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 
ของทุกวัน  จากนั้นน าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin 
Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีส่ดุในกรงุไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดังอกีดว้ย 

โดยตลาดแหง่นี้ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า 
หรืออื่นๆ อีกมากมาย ดว้ยความที่ตลาดแห่งนี้เดนิทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายใน

ตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชัน้ใตด้ิน หรือเรียกว่า SHILIN 
NIGHT MARKET FOOD COURT และของทีท่กุทา่นไมค่วรพลาดยังทีแ่หง่นี้เมือ่มาเยอืน ไดแ้ก ่
ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วันราคาถกูกว่าทีข่ายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยังถอืได ้

วา่เป็นตน้ก าเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยังมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของ
ทอดตา่งๆ  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนะน าของกนิอรอ่ยๆ ไกท่อดยกัษ ์HOT-STAR 
รา้นไก่ทอดชือ่ดังที่เป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและคน

ไตห้วัน ทีร่า้นนี้ไกท่กุชิน้จะทอดสดใหมต่ลอด ตัวเนื้อไก่
มขีนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก สว่นตัวแป้งกรอบอร่อยไม่
หนาจนเกนิไป ราคาชิน้ละ 70 NTD และทีร่า้นไมไ่ดม้แีค่

เฉพาะไก่ทอดชิ้นใหญ่ไวบ้ริการอย่าง เดียว  ยั งมี
หลากหลายเมนูใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอกีดว้ย  

 
 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน - อุทยานแห่งชาตเิยห่ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน (แถมฟร!ี! โคม
ขงหมงิ 1 โคม / 2 ทา่น - รา้นคอสเมตกิ - ตกึไทเป 101 - ซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จี
หลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไตห้วัน 

เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดีต ชื่นชมววิ
ทวิทัศน์ รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย  

 

 
 

 

แนะน าของอร่อย  บวัลอยสไตล์
ไตห้วนั เป็นบัวลอยเผอืกและเป็นขนมขึน้ชือ่
ของจิว่เฟ่ินเลยก็วา่ได ้บัวลอยของไตห้วันจะ

ชิน้ใหญ่กว่าและเนื้อหนึบกว่ามาก แต่ละสก็ี
คนละรสและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วน

น ้ าเชื่อมจะเป็นน ้ า ถ่ัวเขียวหอมๆ หวานๆ 
สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟู้ีด 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม อุทยานแห่งชาต ิเย่หลิว่ (Yehliu Geopark Park) อุทยานแห่งนี้
ตัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่น

ของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว 
โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิี ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 
 

 
 

พาทา่นมุง่หนา้สู ่เมอืงผงิซ ีหรอืทีรู่ก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดังมา

จากภาพยนตร์รักโรแมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานทีแ่ห่งนี้
เป็นหนึ่งในฉากทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่งนี้ จงึท าใหท้ีน่ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึ่งในเสน้ทางรถไฟสาย
โรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดียว และอกีหนึ่งสถานทีท่ี่อยู่ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคือ หมูบ่า้น

โบราณสอืเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องเมอืงผงิซ ีเป็นหมู่บา้นทีม่ทีางรถไฟพาด
ผา่นกลางหมูบ่า้น ถอืวา่เป็นหมูบ่า้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทีแ่ห่งนี้ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งของ

การปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมงิ โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY 
LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที่ 15 ของเดือน 1 จากนั้นพาทุกท่านร่วม 

ปล่อยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนค าอธษิฐานของทา่นสูส่รวงสวรรค ์(แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 
1 โคม/2 ทา่น) นอกจากนี้ทกุทา่นยังสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถิน่ 
หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถ่ัวตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลังจากนัน้น าทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / 
น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้น าทา่นไปยัง 

ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึที่มี
ความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสูงถงึ 508 เมตร ซึง่
ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ ALDO, 

BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVINKLEIN, CHANEL, COACH, GUCCIM, 
GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, MONT 

BLANC, MIDO, MCM, OMEGA, PANERAI, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER 
DRY, TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้  
กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิช ัน้ 89 กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้

กอ่นเดนิทาง โดยคา่ต ัว๋ข ึน้ตกึไทเป 101 ช ัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 
  

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง  (Xi Men Ding) ตั ้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้

เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน 
ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชั่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์

หรอืของ กิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้ัพเดทแฟชั่นเรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไม่มแีบ
รนด์ อีกทัง้สนิคา้มีแบรนด์ของทีนี้ยังถือไดว้่ามีราคาที่ถูกเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายให ้
ไดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจใุจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น เป็น
อาหารเลอคา่ทีค่ณุตอ้งลองสกัครัง้ในชวีติ 
ระดับความเหม็นของเตา้หูนั้ ้นมี 3 ระดับ 
กลิ่นเหม็นสุดแนะน าเป็นแบบตม้, กลิ่น

เหม็นปานกลางแนะน าเป็นแบบยา่ง, และ
กลิ่นเหม็นเบาสุดแนะน าเป็นแบบทอด 

ส าหรับรสชาดตอ้งทานกับซอสรสเด็ด 
ทานคู่กับผักดองเครือ่งเคยีงแลว้นัน้ หาก

ใครไดล้ิม้ลองตอ้งเป็นเมนูในดวงใจอกี 1 
เมนูแน่นอน  
 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

จากนัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตัวในหอ้งพัก ซึง่การแชน่ ้าแร่
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

09.40 น./10.20 น.  บนิลัดฟ้า  กรงุเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW181  
(ไมม่บีรกิาร อาหารบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

12.30 น./13.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
 
 

 
 

*************************************** 
 

** (สายการบนินกสกู๊ตจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการ
บนิ ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ)  กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่น
ท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 
ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

01 – 05 กนัยายน 2562 13,878 4,500 7,900 

02 – 06 กนัยายน 2562 12,878 4,500 7,900 

06 – 10 กนัยายน 2562 12,878 4,500 7,900 

07 – 11 กนัยายน 2562 13,878 4,500 7,900 

09 – 13 กนัยายน 2562 11,878 4,500 7,900 

13 – 17 กนัยายน 2562 12,878 4,500 7,900 

14 – 18 กนัยายน 2562 13,878 4,500 7,900 

16 – 20 กนัยายน 2562 11,878 4,500 7,900 

21 – 25 กนัยายน 2562 13,878 4,500 7,900 

23 – 27 กนัยายน 2562 11,878 4,500 7,900 

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 13,878 4,500 7,900 

03 – 07 ตลุาคม 2562 13,878 4,500 7,900 

09 – 13 ตลุาคม 2562 16,878 5,500 9,900 

10 – 14 ตลุาคม 2562 17,878 5,500 9,900 

17 – 21 ตลุาคม 2562 13,878 4,500 7,900 

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,878 4,500 7,900 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 14,878 4,500 7,900 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

02 – 06 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

03 – 07 พฤศจกิายน 2562 13,878 4,500 7,900 

04 – 08 พฤศจกิายน 2562 13,878 4,500 7,900 

05 – 09 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

06 – 10 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

09 – 13 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

10 – 14 พฤศจกิายน 2562 13,878 4,500 7,900 

11 – 15 พฤศจกิายน 2562 13,878 4,500 7,900 

12 – 16 พฤศจกิายน 2562 13,878 4,500 7,900 

13 – 17 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

14 – 18 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

16 – 20 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

17 – 21 พฤศจกิายน 2562 13,878 4,500 7,900 

18 – 22 พฤศจกิายน 2562 13,878 4,500 7,900 

19 – 23 พฤศจกิายน 2562 13,878 4,500 7,900 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

23 – 27 พฤศจกิายน 2562 14,878 4,500 7,900 

24 – 28 พฤศจกิายน 2562 13,878 4,500 7,900 

25 – 29 พฤศจกิายน 2562 13,878 4,500 7,900 

26 – 30 พฤศจกิายน 2562 13,878 4,500 7,900 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 14,878 4,500 7,900 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,878 4,500 7,900 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 14,878 4,500 7,900 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 14,878 4,500 7,900 

01 – 05 ธนัวาคม 2562 13,878 4,500 7,900 

02 – 06 ธนัวาคม 2562 13,878 4,500 7,900 

03 – 07 ธนัวาคม 2562 17,878 5,500 9,900 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 17,878 5,500 9,900 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 17,878 5,500 9,900 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 17,878 5,500 9,900 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 17,878 5,500 9,900 

08 – 12 ธนัวาคม 2562 15,878 4,500 7,900 

09 – 13 ธนัวาคม 2562 14,878 4,500 7,900 

10 – 14 ธนัวาคม 2562 14,878 4,500 7,900 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 15,878 4,500 7,900 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 15,878 4,500 7,900 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 15,878 4,500 7,900 

14 – 18 ธนัวาคม 2562 15,878 4,500 7,900 

15 – 19 ธนัวาคม 2562 13,878 4,500 7,900 

16 – 20 ธนัวาคม 2562 14,878 4,500 7,900 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 14,878 4,500 7,900 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 15,878 4,500 7,900 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 15,878 4,500 7,900 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 15,878 4,500 7,900 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 15,878 4,500 7,900 

22 – 26 ธนัวาคม 2562 13,878 4,500 7,900 

23 – 27 ธนัวาคม 2562 14,878 4,500 7,900 

24 – 28 ธนัวาคม 2562 14,878 4,500 7,900 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 16,878 5,500 9,900 

26 – 30 ธนัวาคม 2562 22,878 6,500 12,900 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 22,878 6,500 12,900 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 25,878 6,500 13,900 

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 25,878 6,500 13,900 

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 25,878 6,500 13,900 

31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 25,878 6,500 13,900 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 – 05 มกราคม 2563 19,878 6,500 10,900 

02 – 06 มกราคม 2563 15,878 4,500 7,900 

03 – 07 มกราคม 2563 15,878 4,500 7,900 

04 – 08 มกราคม 2563 15,878 4,500 7,900 

05 – 09 มกราคม 2563 13,878 4,500 7,900 

06 – 10 มกราคม 2563 14,878 4,500 7,900 

07 – 11 มกราคม 2563 14,878 4,500 7,900 

08 – 12 มกราคม 2563 15,878 4,500 7,900 

09 – 13 มกราคม 2563 15,878 4,500 7,900 

10 – 14 มกราคม 2563 15,878 4,500 7,900 

11 – 15 มกราคม 2563 15,878 4,500 7,900 

12 – 16 มกราคม 2563 13,878 4,500 7,900 

13 – 17 มกราคม 2563 14,878 4,500 7,900 

14 – 18 มกราคม 2563 14,878 4,500 7,900 

15 – 19 มกราคม 2563 15,878 4,500 7,900 

16 – 20 มกราคม 2563 15,878 4,500 7,900 

17 – 21 มกราคม 2563 15,878 4,500 7,900 

18 – 22 มกราคม 2563 15,878 4,500 7,900 

19 – 23 มกราคม 2563 13,878 4,500 7,900 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 15,878 4,500 7,900 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 15,878 4,500 7,900 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 15,878 4,500 7,900 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2563 15,878 4,500 7,900 

02 – 06 กุมภาพนัธ ์2563 13,878 4,500 7,900 

03 – 07 กุมภาพนัธ ์2563 14,878 4,500 7,900 

04 – 08 กุมภาพนัธ ์2563 14,878 4,500 7,900 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 16,878 5,500 9,900 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 17,878 5,500 9,900 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 16,878 5,500 9,900 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 15,878 4,500 7,900 

09 – 13 กุมภาพนัธ ์2563 13,878 4,500 7,900 

10 – 14 กุมภาพนัธ ์2563 14,878 4,500 7,900 

11 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 14,878 4,500 7,900 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 15,878 4,500 7,900 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 15,878 4,500 7,900 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 15,878 4,500 7,900 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2563 14,878 4,500 7,900 

16 – 20 กุมภาพนัธ ์2563 13,878 4,500 7,900 

17 – 21 กุมภาพนัธ ์2563 14,878 4,500 7,900 

18 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 14,878 4,500 7,900 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 15,878 4,500 7,900 

20 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 15,878 4,500 7,900 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 15,878 4,500 7,900 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2563 14,878 4,500 7,900 

23 – 27 กุมภาพนัธ ์2563 13,878 4,500 7,900 

24 – 28 กุมภาพนัธ ์2563 14,878 4,500 7,900 

25 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 14,878 4,500 7,900 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 15,878 4,500 7,900 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 15,878 4,500 7,900 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 15,878 4,500 7,900 

29 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 14,878 4,500 7,900 

01 – 05 มนีาคม 2563 13,878 4,500 7,900 

02 – 06 มนีาคม 2563 14,878 4,500 7,900 

03 – 07 มนีาคม 2563 14,878 4,500 7,900 

04 – 08 มนีาคม 2563 15,878 4,500 7,900 

05 – 09 มนีาคม 2563 15,878 4,500 7,900 

06 – 10 มนีาคม 2563 15,878 4,500 7,900 

07 – 11 มนีาคม 2563 14,878 4,500 7,900 

08 – 12 มนีาคม 2563 13,878 4,500 7,900 

09 – 13 มนีาคม 2563 14,878 4,500 7,900 

10 – 14 มนีาคม 2563 14,878 4,500 7,900 

11 – 15 มนีาคม 2563 15,878 4,500 7,900 

12 – 16 มนีาคม 2563 15,878 4,500 7,900 

13 – 17 มนีาคม 2563 15,878 4,500 7,900 

14 – 18 มนีาคม 2563 14,878 4,500 7,900 

15 – 19 มนีาคม 2563 13,878 4,500 7,900 

16 – 20 มนีาคม 2563 14,878 4,500 7,900 

17 – 21 มนีาคม 2563 14,878 4,500 7,900 

18 – 22 มนีาคม 2563 15,878 4,500 7,900 

19 – 23 มนีาคม 2563 15,878 4,500 7,900 

20 – 24 มนีาคม 2563 15,878 4,500 7,900 

21 – 25 มนีาคม 2563 14,878 4,500 7,900 

22 – 26 มนีาคม 2563 13,878 4,500 7,900 

23 – 27 มนีาคม 2563 14,878 4,500 7,900 

24 – 28 มนีาคม 2563 14,878 4,500 7,900 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้

พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่ ี



 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น
เป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 ค่าท าหนังสือเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลิกวีซ่าส าหรับหนังสอื

เดนิทางไทย และสามารถพ านักในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผู ้
เดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการขอวซีา่ตามทางสถานฑตูไตห้วันก าหนด 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้

ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่าง



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจอง

ผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่
ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะ

หักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิาร
ทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงินค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุ
ทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อให ้
คณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้
ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่

มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว 

ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัตเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง  หรือการ

บรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ

ฯลฯ      
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    

แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้      
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     
มลิลลิติรต่อชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่าน  ละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ 
สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นั้น    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   
2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   

ไดแ้ก่แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถ
น าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้

เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น  
2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

 
 
 

 


