
  
 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ  NOKSCOOT เครือ่งแบบ B777 -200 ลําใหญ ่415ทีน่ ัง่ นํา้หนกักระเป๋า 20 KG 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋ วดัจงไถฉานซือ่ วดัเหวนิหวู ่ไทจง  ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต    
อาบนํา้แรเ่จยีวซ ี ไทเป อทุยานหลิว่  เหยห๋ล ิว่ หมูบ่า้นจ ิว่เฟ่ิน ตกึไทเป 101   

ซือ้หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  ดวิต ีฟ้ร ี อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค   ตลาดซเีหมงิตงิ ฟรเีดย ์1วนั 
เมนพูเิศษ  Sea food เหยห๋ลวิ ปลาประธานาธบิด ีชาบไูตห้วนั เส ีย่วหลงเปา  

พกัไทเปหรอืเถาหยวน 1คนื ไทจง 1คนื เจยีวซ ี1คนื(พกัหอ้ง อาบนํา้แรส่ว่นตวั) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

 02-07 พ.ย. 59 16,988 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

5,500 32 

09-14 พ.ย 59 16,988 5,500 32 

16-21 พ.ย 59 16,988 5,500 32 

23-28 พ.ย 59 16,988 5,500 32 
 

วนัแรก    สนามบนิดอนเมอืง    

23.30 น.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์6-7 สายการบนิ NOK SCOOT 
โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัทีส่อง   สนามบนิเถาหยวน - ผูห่ล ี ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่ 
               ไทจง - ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                                          อาหารเชา้แบบกลอ่ง,เทีย่ง,เย็น  
03.10 น.   เดนิทาง สูน่ครไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 
            (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
08.05น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ไตห้วนั    ประเทศ
ไตห้วัน   

ซึง่เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12เทา่ตัง้อยูห่า่ง
จากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร 
ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป  เป็นเมอืงหลวง
และเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่น  



  
 

(บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่งบนรถ) เดนิทางสูเ่มอืงผูล่ ี ่จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่  

วดัจงไถฉานซือ่ วัดนีไ้ดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดับสามของโลกรองจากนคร
วาตกินั และวัดมหายานทีธ่เิบต   อกีทัง้ยงัเป็นวัดทีม่กีารออกแบบใหท้ันสมยัทีส่ดุในไตห้วัน มรีปูทรงคลา้ย
ฐานยงิจรวดทีค่วามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็น
วศิวกรคนเดยีวกบัผูท้ีอ่อกแบบตกึไทเป 101 โดยใชห้นิแกรนติมาเป็น
โครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่ เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบรูณ์ในปี 
ค.ศ. 2001จากแรงศรัทธาของพทุธศาสนกิชนและเหลา่บรรดาลกูศษิย์
ทา่นพระอาจารยเ์หวยเจวีย๋นับแสนคน    ระหวา่งนัน้ในปี ค.ศ. 1999 ได ้
เกดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงทีเ่มอืงหนานโถว แผน่ดนิแยก และเกดิธรณี
สบูกลนืหมูบ่า้นหายไป แตว่ัดจงไถฉานซือ่กลับไมเ่ป็นอะไรเลย ยิง่เป็น
การสรา้งความศรัทธาใหก้บัผูค้นในไตห้วันอยา่งมาก   ผูก้อ่ตัง้คอืทา่น
พระอาจารยเ์หวยเจวีย๋มหาเถระ วัดจงไถฉานซือ่มชี ือ่เสยีงในดา้นการฝึก
สมาธนิกิายเซนหรอืฌานสมาธทิีส่บืทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี พระสงฆแ์ละภกิษุณีมจํีานวนกวา่ 
1,600 รปู เป็นภกิษุ 400 รปู เป็นภกิษุณี 1,200 รปู   มกีารแยกเรยีนกนัอยา่งชดัเจน ไมเ่รยีนรวมกนัเป็น
วทิยาลัยสงฆฝ่์ายชายกบัฝ่ายหญงิ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ ปลา
ประธานาธบิด ี 

นําทา่น  ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา  ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ี

ภเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีัศนยีภาพของน้ําและภเูขาที่
สวยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงาม
ของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 
กโิลเมตร ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้
คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่

สรุยินัจันทรา  นําทา่นสู่  วดัพระถงัซมัจ ัง๋  นมสัการพระอฐัขิองพระถัง

ซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี   นําทา่นนมสัการ  ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู  ณ วดัเหวนิหวู่ 
ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และยงัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่
ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ  1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน จากนัน้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่
ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่นัดับที ่3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูยว์ัฒนธรรม
การศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัยและ
สถาบนัอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกนัยงัเป็นศนูยว์ัฒนธรรม
ทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็นประจํา
ทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่ง

ทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เฟิงเจีย่ไนทม์าเก็ต  เป็น

ตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่
ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูศิษ ซาบไูตห้วนั 
             :นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม The Cloud Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว: 

วนัทีส่าม    ไทจง -ไทเป - ชอ้ปป้ิงเคก้พายสปัปะรด – อทุยานหลิว่-  หมูบ่า้นจิว่เฟิน  - เมอืงเจยีวซ ี 
                 อาบนํา้แร ่                                                                                                  เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้    อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางกลับสู่  กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน 
มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน นําทา่นเดนิทาง  สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด  ซือ่ดังเพือ่ใหท้กุทา่น
ไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน จากนัน้เดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ Seafood  เหยห๋ลิว่ 
บา่ย       จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปใน

ทะเล การกดักรอ่นของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก
ประกอบดว้ยโขดหนิ ชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและ
รองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะ

ไตห้วัน และ ทั่วโลก  นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่

เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุ
ทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําให ้
จํานวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไว ้
เพยีงแตค่วามทรงจํา  จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยทํา
ภาพยนตร ์" เปยฉงิเฉงิชือ่ " และ " อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ " ทัศนยีภาพภเูขาที่



  
 

สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี ่
นอกจากนีย้งัมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ทําใหจ้ิว่เฟ่ินกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกี
ครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยงัมบีวัลอยเผอืกทีโ่ดง่ดังทีส่ดุใน
ไตห้วัน เนือ่งจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้
ยงัมสีนิคา้อกีมากมายทีทํ่าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน     จนสมควร
แกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีวซ ี   

   คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
             :นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  BARON’S HOTSPRING HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
             **อาบนํา้แรภ่ายในหอ้งสว่นตวั ** :          
 

วนัทีส่ ี ่    เจยีวซ ี- ไทเป - ตกึไทเป 101 - ดวิตีฟ้ร ี- ศนูยป์ะการงัแดง - อนสุรณ์สถาน – เจยีงไคเช็ค 
              ซเีหมนิตงิ                                                                                                          เชา้,เทีย่ง 

เชา้   อาหารเชา้หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นเดนิทาง สู ่ไทเป  เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้น
ตา่งๆของไตห้วัน ทัง้ การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอื
วัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัย
อยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก   ทา่น
เดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ ช ัน้ 89)  ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 
เมตร สญัลักษณ์ของ  เมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย  
ภายในตัวอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ทีก่นัการ
สัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก  ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่
นาที บรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้งัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิี
หา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี ้  จากนัน้นําทา่น ไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอด
ภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ   
นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วัน ทีศ่นูยG์ERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษ
ชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ -บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีน
โลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวดเมือ่ย    

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร เมนเูสีย่วหลงเปา  

บา่ย    นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  ซึง่เป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิง่ของ

ตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ตัง้แตส่มยั
ทีย่งัเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยดัเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสู่  ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่น
จะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ 
ซึง่จะ มขีึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี้  จากนัน้ นําทา่น ชอ้ปป้ิง 

ตลาดซเีหมนิตงิ  หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่
เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาทิ  ONITSUKA TIGER 
แบรนดท์ีด่ัง ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่ , NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของ
ราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั)  

             :นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม City Lake Hotel/ Taoyuan Hotel   
(พกัเมอืงไทเป,เถาหยวน) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   4 ดาว**** 
 

วนัทีห่า้    อสิระฟรเีดยเ์ต็มวนั                                                                                                    เชา้ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง  (ไมม่รีถบสับรกิารไมร่วมคา่เดนิทาง
และ คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ)  

  
-เลอืกอสิระ ทอ่ง เทีย่วเอง (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ทอ่งเทีย่ว ดว้ยการ “น่ังรถไฟ ” ทา่นจะไดส้มัผัส
ประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องเมอืงไทเป หรอื เมอืงอืน่ๆ ยา่นดังทีเ่ลอืกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ชอ้ป ไดแ้ก ่

ตกึไทเป 101 สามารถชมววิยงัชัน้ 89 หรอืชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร 
สญัลักษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่
หนักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก  ดว้ย
ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้งัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของ
ชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี ้
วดัหลงซาน Longshan Temple เป็นวัดทีม่คีนไตห้วันนับถอืเป็นจํานวนมาก คนสว่นใหญท่ีไ่ปไหว ้ก็จะ
ขอพร เรือ่งของ การงาน การเรยีน ความรัก 



  
 

TAIPEI FISH MARKET หรอื ตลาดปลาไทเป ซึง่เป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ ซึง่เป็นตลาด
ตดิแอร ์มขีายอาหารทะเลทัง้แบบสดๆ และแบบสําเร็จทีพ่รอ้มรับประทานไดท้ันท ีทา่นสามารถเลอืกซือ้ 
ชมิและลิม้ลอง ทัง้ซชู ิซาเซม ิปลาแซลมอน ปอูลาสกา้ หอยนางรมสด กุง้ หอยเซลล ์ ขา้วปัน้หนา้ตา่งๆ 
ขนม ผลไมพ้รอ้มรับประทานไดเ้ลย 
ต ัน้สุย่ ชวิๆ ชมพระอาทติยต์ก แล ะชอ็ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิ  เมอืงรมิทะเลของของเกาะไตห้วัน และเป็นที่ๆ
เหมาะทีส่ดุในการดพูระอาทติยต์กดนิม ีถนนคนเดนิ ขายอาหารทะเลอรอ่ยๆมากมาย เชน่ ปลาหมกึทอด 
ของ Hand-made สวยๆ 

 
-เลอืกไปชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไมม่รีถบสับรกิาร)เพือ่ใหท้า่นไดใ้ช ้

เวลาชอ้ปป้ิง Shilin Night Market ถนนคนเดนิซือ่หลนิ เป็นถนนคนเดนิทีใ่หญท่ีส่ดุในไทเป และมขีอง
เยอะทีส่ดุมขีองใช ้ของกนิมากมาย และ ราคาไมแ่พง ของกนิ เชน่ ไกท่อด Hot Star รา้นอาหารทีม่ี
ชือ่เสยีงหลายรา้น  

 

ซเีหมนิตงิ ยา่นชอ็ปป้ิงของคนไตห้วันหรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้  
แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ี่
ดัง ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาที่
ประเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก 

 

Shi-Da Night Market ถนนคนเดนิซอืตา้ เป็น ถนนคนเดนิทีอ่ยูต่ดิกบัมหาลัย ซอืตา้ มหาลัยท็อปเท็น
ของไตห้วัน 
ถนนเกา่ซานเสยี SANXIA OLD STREET หรอื ตลาดโบราณซานเสยี เป็นถนนสายเกา่ที ่เต็มไปดว้ย
รา้นคา้หัตถกรรมแบบโบราณและสิง่กอ่สรา้งทีทํ่าจากอฐิแดง ทําเป็นซุม้ประตผูสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
บาร๊อคและสถาปัตยกรรมหมิน่หนาน(ฮกเกีย้น) ตกึรามบา้นชอ่งและอาคารสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ทีส่รา้งในสมยั
ญีปุ่่ นปกครองไตห้วันในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบยโุรปใหเ้ห็นอยูท่ั่วไป   

 
**เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ** 

:ทีพ่กั โรงแรม City Lake Hotel/ Taoyuan Hotel  : 
(พกัเมอืงไทเป,เถาหยวน) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   4 ดาว**** 

 

วนัทีห่ก  สนามบนิเถาหยวน        สนามบนิดอนเมอืง                                                                                 

เชา้   อาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ  
07.00 น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
09.15น.  เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181   
            (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
11.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

…………………………. 
 

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นทําการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 

**ตามกฎหมายของไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง

น ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และ

กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการ

จอง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุ

เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่

นอกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและ

รบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 



  
 

ผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก  3  คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  

อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่
มคัคเุทศก ์คา่น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 

ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทําไว ้**  รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน้ํามนัของสายการบนิตาม
รายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการ

บรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิม่  7% ,คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ  ทา่นละ 950  NT หรอื 1,000 บาท สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

ความประทบัใจในการบรกิาร  
 

 เงือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 

(การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ํา่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธ
การออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้  

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ

เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่ว

สละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การชําระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่
แบบชําระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้  ๆ 
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


