
 
 

 

 XW-T31 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิ�ว อาหลซีนั 
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

ผูห่ลี�  ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ั�ง  วดัเหวนิหวู ่ ไทจง  
หมูบ่า้นสายรุง้ ไทเป เหยห่ลิ�ว อทุยานหลิ�ว หมูบ่า้นจ ิ�วเฟิ� น ตกึไทเป101  

อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั น ั�งรถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี  พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ 
อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปปิ� ง3ตลาดดงั ฟ่งเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต  ซื�อหลนิไนท์

มารเ์ก็ต  ตลาดซเีหมนิตงิ  

 พกัโรงแรม ไทเป 2 คนื ไทจง1คนื เจี�ยอี� 1คนื   
 

เมนเูลศิ >บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั ปลาประธานาธบิด ีเสี�ยวหลง
เปา  

ซฟีู้ ดเหยห่ลิ�ว  

    เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครื�องแบบB777-
200  

ลาํใหญ ่415 ที�น ั�ง นํ �าหนกักระเป๋า 20 KG 



 
วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เถาหยวน  หนานโถว  ผูห่ลี�   ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั
จนัทรา วดัพระถงัซมัจ ั�ง  วดัเหวนิหวู ่หมูบ่า้นสายรุง้  ชมิชา  ไทจง  ฟ่งเจ ี�ยไนทม์าร ์
เก็ต  

3  ไทจง  พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ อาหลี�ซนั   ป่าสนพนัปี  เจี�ยอี�                

4  เจี�ยอ ี� ไทเป ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึ�น) อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปปิ� งซเีหมิ
นตงิ                       

5  ไทเป หมูบ่า้นจิ�วเฟิ� น อุทยานเหยห่ลิ�ว ดวิตี�ฟร ีGermanium ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

6  ทา่อากาศยานเถาหยวน ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

13 - 18 Sep 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 6,500 

27 Sep - 02 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

04 - 09 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

11 - 16 Oct 2018  20,888  20,888 20,888 5,000 6,500 

18 - 23 Oct 2018  20,888  20,888 20,888 5,000 6,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ประตู 5-6 เคานเ์ตอร ์6-7 สายการบนิ NOK SCOOT(XW) โดยมี
เจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วันที่ 2 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เถาหยวน  หนานโถว  ผูห่ลี�   ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั
จนัทรา วดัพระถงัซมัจ ั�ง  วดัเหวนิหวู ่หมูบ่า้นสายรุง้  ชมิชา  ไทจง  ฟ่งเจ ี�ยไนท์
มารเ์ก็ต  

 เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT  เที�ยวบนิที� 
XW182  
00.20 น-05.10น.>สําหรบักรุป๊เดนิทางเช็คอนิ วนัจนัทร,์พธุ,พฤหสับด,ีศกุร ์
02.15 น-07.05น.>สําหรบักรุป๊เดนิทางเช็คอนิ วนัองัคาร, พธุ, เสาร ์, อาทติย ์
(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร



 
บนเครื�อง** 
**กรณีลูกคา้ตอ้งการซื�อต ั�วเคร ื�องบนิภายในประเทศกรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์
เวลากบัเจา้หนา้ที�อกีคร ั�ง** 

07.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนไตห้วนั  ไตห้วนัเป็นเกาะที�มพีื�นที�เล็ก
กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ตั �งอยูห่า่งจากชายฝั�งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนี
ประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืง
หลวงและเมอืงใหญ่ที�สดุ หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําท่านเดนิทาง
สู ่ เมอืงหนานโถว (บรกิารอาหารวา่ง) ตั �งอยูท่างภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมอืง
อตุสาหกรรมและเมอืงทา่เรอืที�สําคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมอืงที�
ไดช้ื�อวา่น่าอยูท่ี�สดุในไตห้วนั เนื�องจากเป็นเมอืงที�มอีากาศบรสิทุธ ิ�จากการที�มภีเูขาสงู
ลอ้มรอบแปดทศิ นอกจากอากาศดแีลว้ยังเป็นแหลง่นํ�าแร่ที�ดทีี�สดุของไตห้วัน นําทา่น 
ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึ�งเป็นทะเลสาบที�มภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ 
ประกอบกบัมทีัศนยีภาพของนํ�าและภเูขาที�สวยงามไม่วา่จะเป็นการชมววิจากที�ไกลๆ 
หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาว
ประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศที�โดดเดน่ ทําใหต้วัทะเลสาบมองแลว้คลา้ย
พระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สี�ยวซึ�งเป็นที�มาของนามอันไพเราะวา่สรุยินัจนัทรา  นําทา่น
สู ่วดัพระถงัซมัจ ั�ง นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมัจั�ง ที�อัญเชญิมาจากชมพทูวปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษปลาประธานาธบิด ี

บาย  นําทา่นนมัสการศาล เจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซ ึ�งถอืเป็นเทพเจา้แหง่
ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซื�อสตัย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ที�ตั �งอยู่ดา้นหนา้
วดั ซึ�งมมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี�  จน
สมควรแกเ่ลา นําทา่นไป แวะชมิชาอูห่ลงทอ้งถิ�น รสชาตดิ ีไดเ้วลาพอสมควร นําทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึ�งตั �งอยูใ่นภาคตะวนัตก  ของเกาะไตห้วันเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัที�
3 ของมณฑลไตห้วนัปัจจุบนัเป็นศนูยว์ัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมใน
ภาคกลางของเกาะไตห้วนัจํานวนมหาวทิยาลยัและสถาบันอดุมศกึษาของเมอืงไทจง
เพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นั�นขณะเดยีวกนัยงัเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนา
ของไตห้วนั งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึ�นในวัดเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็น
ประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึ�งอันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงที�สะอาด
ที�สดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางที�สวยงาม นําทา่นแวะชม 
โรงงานเห็ดหลนิจอื จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของ
ทหารผา่นศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตั�งหลงัจากที�
อพยพมายงัไตห้วันพรอ้มกบัเจยีงไคเช็ค ปัจจบุันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้กบ็รักษา
อนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหาร
กก๊มนิตั�ง บา้นแตล่ะหลงัจะถกูแตง่แตม้ ตามผนังและกําแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสสีนัตระการ
ตาเหมาะแกก่ารถา่ยรปูอยา่งมาก ไม่เวน้แตพ่ื�นถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตวั
การต์นูไปทั�วทั �งหมูบ่า้น 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารนําทา่นไปชมและชอ้ปปิ� งตลาดกลางคนื ฟ่งเจี�ยไนทม์าเก็ต เป็นตลาด
คนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูที�ข ึ�นชื�อ
ของที�นี�ไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อหาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติ
ของชาวไตห้วนั 

:นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัโรงแรม City Suites Hotel Taichung หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั: 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั



 
เดนิทาง) 

  

 

วันที่ 3 ไทจง  พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ อาหลี�ซนั   ป่าสนพนัปี  เจี�ยอ ี�                

เชา  บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจี�ยอี�  ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ
ชมความสวยงามของไมส้ลักรูป เจา้แมก่วนอมิ พระสงักจัจายน ์กบัเหลา่เทพ และ
สตัวใ์นตํานานตา่งๆ ของจนี ซึ�งลว้นบง่บอกความปราณีตบรรจงจาก ความสามารถเชงิ
ชา่งฝีมอืแกะสลกัของชาวไตห้วัน ความงดงามที�ทําใหง้านศลิป์นับรอ้ยในพพิธิภัณฑ์
ไตห้วนัฮโินกริาคาสงูเกนิ 10 ลา้น ดว้ยคณุสมบัตพิเิศษของไมไ้ขวมู้ใ่นตระกลูฮโินก ิที�
ใหท้ั �งลวดลายและความทนทานเกนิกวา่ไมท้ั�วไปและใหทุ้กทา่นชอ้ปปิ�งสนิคา้ที�แปรรูป
จากไมห้อมไมห้อมฮโินก ิ จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูอ่าหลซีนั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร   

จากนั�นนําทา่นเดนิทางขึ�นสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั อาหลซีนั (อกีหนึ�งสถานที�
ท่องเที�ยวยอดนยิม ตั �งอยู่ที�เมอืงเจยีอี� (Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรม
หลักของการมาเยอืนที�นี�คอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและนั�งรถไฟโบราณไปชม
พระอาทติยข์ึ�นซึ�งเป็นอทุยานที�มคีวามสวยงาม และมชีื�อเสยีงที�สดุของไตห้วัน ในฤดู
ใบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพรั�งพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่ง
เดอืน 3 และเดอืน 4เทา่นั�น  นําทา่นเดนิชมดื�มดํ�ากบัธรรมชาตขิองป่าศักดิ�สทิธิ�อาลซีนั
โดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกบัตน้สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรปูร่าง
ตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึ�งเป็นอทุยานที�ยงัมคีวามสมบรูณ์อยูม่าก  ภายในอทุยาน
ยังม ีทะเลสาบสองพี�นอ้งซึ�งเป็นทะเลสาบที�มคีวามสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบที�
นําสายนํ�าจากสองจดุมารวมกนัอยูท่ี�ทะเลสาบแหง่นี� พรอ้มทั �งใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนั
ปี ซึ�งมสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามที�แตกตา่งกนัไป ซึ�งตน้สนแตล่ะตน้มี
อายมุากกวา่รอ้ยปี  พรอ้มทั �งใหท้า่นไดช้ม สวนสนพันปี ซึ�งมสีนหลากหลายนานาพันธุ ์
มคีวามสวยงามที�แตกตา่งกนัไป ซึ�งตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  นําทา่นเดนิทาง
สูเ่มอืงเจี�ยอี� 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษชาบไูตห้วนั 

: เขา้สูท่ ี�พกั De rěve Express Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง: 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทาง บรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 



 

 

วันที่ 4 เจี�ยอี� ไทเป ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึ�น) อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปปิ� งซเีห
มนิตงิ                       

เชา  บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม   

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลาง
ทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทั �งการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม 
เมอืงไทเปตั �งอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน 
ไทเปเป็นเมอืงหลวงที�มกีารเตบิโตเร็วมาก เดนิทางถงึ ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืกซื�อ
ขนมยอดนยิมของไตห้วนั รา้นขนมพายสบัปะรด ซื�อดงัเพื�อใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื�อ
ของฝากอันขึ�นชื�อของไตห้วนั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

ทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมชั �น 89 คา่ขึ�นชมววิทา่นละ 600NT) ตกึที�มคีวาม
สงูถงึ 509 เมตร สัญลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ที�นี�ยงัมจีุดชมววิที�สงูที�สดุในไทเปอกีดว้ย 
ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ทําหนา้ที�กนัการสั�นสะเทอืนเวลาที�
เกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ี�ว ิ�งเร็วที�สดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่
นาท ีบรเิวณที�ตั �งของตกึนี�ยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งแหง่ใหม ่ที�เป็นที�นยิมของชาวไทเปและ
ชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปปิ�งมอลลอ์ยู่ถงึสบิแหง่บรเิวณนี�เป็นแหลง่ชอ้ปปิ�ง
ที�มชีื�อเสยีงแหง่หนึ�ง จากนั�นนําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึ�งเป็นแหลง่
รวม รปูภาพ สิ�งของตา่งๆ ที�เป็นประวตั ิแทบทั �งหมดเกี�ยวกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค 
ตั �งแตส่มยัที�ยงัเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ 
ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลี�ยนเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้�นทา่นนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึ�งจะ
มขีึ�นทุก 1 ชั�วโมง บนชั �น 4 ของอนุสรณ์จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�ง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืที�
คนไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีั �งแหลง่เสื�อผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น 
กระเป๋า ของฝากคนที�ท่านรัก รองเทา้ยี�หอ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ี�ดงั 
ของญี�ปุ่ น รวมทั �งยี�หอ้ตา่งๆ เชน่, NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่น
ของราคาที�ประเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูที�สดุในโลก อสิระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย  เพื�อให ้
ทา่นใชเ้วลาใน การชอ้ปปิ�งอยา่งคุม้คา่ 
(อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง)  จนสมควรแก่
เวลา 

: นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม  The Metro Hotel Taipei หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่น พัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 



 

 

วันที่ 5 ไทเป หมูบ่า้นจิ�วเฟิ� น อุทยานเหยห่ลิ�ว ดวิตี�ฟร ีGermanium ซื�อหลนิไนทม์าร ์
เก็ต 

เชา  บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งที� หมูบ่า้นจิ�วเฟิ� น ซึ�งเป็นแหลง่เหมอืงทองที�มชีื�อเสยีงตั �งแตส่มยั
กษัตรยิก์วงสวี� แหง่ราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที�นี� การ
โหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพ
ยา้ยออกไป เหลอืทิ�งไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทั�งมกีารใชจ้ิ�วเฟิ�นเป็นฉากในการ
ถา่ยทําภาพยนตร ์ “เปยฉงิเฉงิชื�อ” และ “อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ” ทัศนยีภาพภเูขาที�
สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเที�ยวจํานวนมากเดนิทางมาชื�นชมความ
งดงามของที�นี� นอกจากนี�ยังมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ี�มชีื�อเสยีงที�สดุในไตห้วนั ทําใหจ้ิ�
วเฟิ�นกลบัมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครั �ง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซื�อของกนิ
ที�แปลกตา  อกีทั �งยงัมบีัวลอยเผอืกที�โดง่ดงัที�สดุในไตห้วนั เนื�องจากมรีสชาตแิบบ
ดั �งเดมิไมเ่หมอืนที�ไหน ทา่นสามารถซื�อกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี�ยงัมสีนิคา้อกี
มากมายที�ทําใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิที�ยาวที�สดุในหมู่บา้นจิ�วเฟิ�น  (ขึ�น
เที�ยวจิ�วเฟิ� นถา้ตรงเสาร–์อาทติย ์ตอ้งเปลี�ยนไปขึ�นรถประจําทาง) 

เที่ยง  บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษซฟีู้ ดเหยห่ล ิ�ว 

นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห่ลิ�ว มลัีกษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเกดิจากการกดั
กรอ่นของนํ�าและลมทะเลประกอบกบัการเคลื�อนตัวของแผน่เปลอืกโลก  ทําใหเ้กดิโขด
หนิและชะง่อนทรายรูปรา่งตา่ง ๆ  เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน 
ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึ�งซึ�งมชีื�อเสยีงทั�วทั �งเกาะไตห้วนั และ ทั�วโลก จากนั�นนําทา่น
เดนิทาง สู ่ไทเป นําทา่นเยี�ยมชมสนิคา้สง่ออกชื�อดังของไตห้วนัที�ศนูย ์
GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยที�มพีลงัพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกาย ซึ�ง
สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยให ้
รา่งกายสดชื�นลดอาการปวด  นําทา่นสู ่ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดนิมี
รา้นคา้ครบครัน จําหน่ายสนิคา้พื�นเมอืง เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องประดบั และ
อาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึ�นชื�อของที�นี�ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด นํ�ามะระปั�น 
และอื�น ๆ อกีมากมาย 

(อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง )       

  

: นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม  The Metro Hotel Taipei หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 



 

 

วันที่ 6 ทา่อากาศยานเถาหยวน ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา  อาหารเชา้แบบกลอ่ง 

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 
เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT  เที�ยวบนิที� XW181  
06.20 น.-09.20น. >สําหรบักรุป๊เดนิทางเช็คอนิกลบั วนัจนัทร,์ พฤหสับด ี,ศกุร ์
09.40 น.-12.15น. >สําหรบักรุป๊เดนิทางเช็คอนิกลบั วนัองัคาร, พธุ,เสาร ์
,อาทติย ์
(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร
บนเครื�อง** 
**กรณีลูกคา้ตอ้งการซื�อต ั�วเคร ื�องบนิภายในประเทศกรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์
เวลากบัเจา้หนา้ที�อกีคร ั�ง** 

09.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

  

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีทา่นตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื�อเดนิทางมาที�สนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้
บรษิทัฯกอ่นทําการจอง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของ
เที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคุม 
หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบ
วา่ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเที�ยวสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 
ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยน
เวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระแบบ
จา่ยชําระขาด และผูจั้ดไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง ฉะนั�นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน) ทางผูจ้ัด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั �งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่่าน   



 
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคาเพิ�มหากมกีารปรบัขึ�นของภาษนีํ �ามนัหรอืภาษใีดๆจาก
สายการบนิ* หมายเหตสํุาคญั:ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาต ั�วเครื�องบนิโปรโมช ั�น เมื�อชําระ
เงนิคา่จองทวัร ์ คา่ทวัร ์มสิามารถเปลี�ยนแปลง วนัเดนิทาง ชื�อผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ 
เลื�อนวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจํา คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีที�ทา่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดั โดยเครื�องบนิภายใน กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นที�ทําการจองต ั�วเครื�องบนิ มฉิะน ั�น 
บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น กรณีกรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิ
ไมถ่งึ 20 ทา่น บรษิทัฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นท ั�งหมด 
หรอืเลื�อนการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอื�น และคา่บรกิารนี�รบัเฉพาะนกัทอ่งเที�ยวชาวไทย
เทา่น ั�น กรณีเมื�อเดนิทางแลว้ไมไ่ปตามทวัร ์วนัใดวนัหนึ�งหรอืทกุวนั เก็บเพิ�มทา่นละ 1,500 
บาท 

  

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั�วเครื�องบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มที�พัก  4 คนื พัก
หอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ) บัตรทอ่งเที�ยวสถานที�ตา่ง ๆ 
คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่นํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.  คา่ประกนัอุบตัเิหตตุาม
กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ไมร่วมประกนัสขุภาพ เจ็บไข(้กรณีตอ้งการ
ซื�อประกนัสขุภาพเพิ�ม ตดิตอ่บรษัิท) รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีนํ�ามนัของสายการบนิตาม
รายการ *คา่บรกิารนี�เฉพาะนักทอ่งเที�ยวชาวไทยเท่านั�น, 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื�องดื�มที�ส ั�งเพิ�ม โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์
ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนงัสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระที�หนกัเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ
20 กก.ตอ่1ทา่น) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษกีารบรกิาร 3%ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7%,คา่
ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 800฿/ทา่นคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400NT (1,700บาท) 
สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เขา้ไตห้วนั
หากสถานทตูมกีารเรยีกเก็บภายหลงั** 

เง ื�อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอย่าง
นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมชํ่าระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไมต่ํ�ากวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบั และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม เพื�อประทบัตราเขา้เมอืง **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ให ้
บรษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงของทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

กรณีลูกคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ(Official Passport)ตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั 
*ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด เมื�อทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อน
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั �งส ิ�น 

หมายเหต ุกรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมื�อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ 
ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงื�อนไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20 ทา่น 



 
โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง 
2) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ และอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�
เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบัุตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ�นจากภาษีเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ�นสดุลง ผูจ้ัด
ถอืวา่ผูท้อ่งเที�ยวสละสทิธิ�และจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารที�ไดชํ้าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น เนื�องจาก
คา่ใชจ้า่ยที�ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยทั �งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชําระเตม็มเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถ
ที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�น ๆ 
7) การประกนัภัย ที�บรษัิทไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิคา่
ทวัร ์  (ทา่นสามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป)  
8) มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
9) ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 

 


