
 
 

 

 

XW-T36: ไตห้วนั ไทเป ไทจง เหย่หลิว๋ จิว่เฟ่ิน ผงิซ ีทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 5 วนั 3 คนื 
เทีย่วครบทุกไฮไลท ์ เทีย่วครบทุกวนั ในโปรโมช ัน่สุดคุม้!! 

∞ ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ได ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ เทีย่วหมู่บา้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ อทุยานเหย่หลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรูปรา่งแปลกๆ 
∞ ปล่อยโคมทีผ่งิซ ีถา่ยรูปชอ้ปป้ิงฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ 
∞ กรุงไทเป ถา่ยรูปเซลฟ่ีกบั ตกึ 101 
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็ 
∞ ไหวเ้ฒ่าจนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิงสุดฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์กต็ ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์กต็ ดวิตฟีร ี
∞ เมนูพเิศษ:บุฟเฟ่ชาบูไตห้วนั+สลดับาร ์, Steamer Feast,เสีย่วหลงเปา 

 พกั: ไทจง 1คนื  ไทเป 2คนื  
เดนิทางโดยสาย การบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปน ้าหนกักระเป๋า 20 KG 

ก าหนดการเดนิทาง มถิุนายน-สงิหาคม 62  
วนัที ่ รายละเอยีดท่องเทีย่ว 

1  ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

2  
ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิวู่-ไทจง - Chocolate 
Castle - ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์กต็ 

3  ไทจง-ไทเป - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็-วดัหลงซาน- ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็-ดวิตีฟ้ร ี 

4  ไทเป - จิว่เฟ่ิน - เหย๋หลิว๋ – ผงิซ ี– ตกึไทเป101 – ตลาดซเีหมนิตงิ 

5  สนามบนิเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000  

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162  

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com  



อตัราค่าบรกิาร 
ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เดก็(เสรมิเตยีง) เดก็(ไม่เสรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

01 - 05 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

02 - 06 Jun 2019  11,888  11,888 11,888 5,000 4,500 

05 - 09 Jun 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

05 - 09 Jun 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

06 - 10 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

09 - 13 Jun 2019  11,888  11,888 11,888 5,000 4,500 

12 - 16 Jun 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

15 - 19 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

16 - 20 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

19 - 23 Jun 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

20 - 24 Jun 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

22 - 26 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

23 - 27 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

26 - 30 Jun 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

27 Jun - 01 Jul 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

29 Jun - 03 Jul 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

30 Jun - 04 Jul 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

03 - 07 Jul 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

04 - 08 Jul 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

06 - 10 Jul 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

07 - 11 Jul 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

10 - 14 Jul 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 15 Jul 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

13 - 17 Jul 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

14 - 18 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

17 - 21 Jul 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

18 - 22 Jul 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

20 - 24 Jul 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

21 - 25 Jul 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

24 - 28 Jul 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

25 - 29 Jul 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

27 - 31 Jul 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

28 Jul - 01 Aug 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 



31 Jul - 04 Aug 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

01 - 05 Aug 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

03 - 07 Aug 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

04 - 08 Aug 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

07 - 11 Aug 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

08 - 12 Aug 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

10 - 14 Aug 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 15 Aug 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

14 - 18 Aug 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

15 - 19 Aug 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

17 - 21 Aug 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

18 - 22 Aug 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

21 - 25 Aug 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

22 - 26 Aug 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

24 - 28 Aug 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

25 - 29 Aug 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

28 Aug - 01 Sep 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

29 Aug - 02 Sep 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6เคานเ์ตอร ์
6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัที ่2 
ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิวู่-ไทจง - Chocolate 
Castle - ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์กต็ 

02.15/03.55  เดนิทางสู่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 
(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง)**ค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าอาหารบนเคร ือ่งเดนิทาง   

07.05/08.30  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั 
**ส าหรบัเวลาบนิแต่ละพเีรยีดเดนิทางเชค็กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอนเฟิมเวลาบนิอกีคร ัง้**(เวลาทีไ่ตห้วนัเรว็กว่าประเทศ
ไทย 1ช ัว่โมง) เป็นเกาะทีม่ีพืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12เท่าตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้อง
จนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ด 
หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าท่านขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ (บรกิารอาหารว่างบรถบสั)  จากน้ันเดนิทางสู่
เมอืงหนานโถวน าท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบ
กบัมีทศันียภาพของน ้าและภูเขาทีส่วยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบ
อย่างชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภูมปิระเทศทีโ่ดด  เด่น ท าใหต้วัทะเลสาบ
มองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจนัทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะว่าสุรยินัจนัทรา  น าท่านสู่ วดัพระถงัซมั
จ ัง๋ นมสัการพระอฐัขิองพระถงัซมัจ ัง๋ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพูทวปีหลงั จากลอ่งเรอืเสรจ็น าท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงเบง้
และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภมูปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์และยงัมสีงิโตหนิ
อ่อน 2 ตวั ทีต่ ัง้อยู่ดา้นหนา้วดั ซึง่มมูีลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ Steamer Feast 



จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัที ่3 ของมณฑล
ไตห้วนั ปัจจุบนัเป็นศูนย ์วฒันธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วนัจ านวน
มหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมืองไทเปเท่าน้ันขณะเดียวก ั  นยงัเป็นศูนย ์
วฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วนัจดัขึน้ในวดัเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจ าทุก
ปี เมืองไทจงเป็นเมืองหน่ึงอนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอื ว่าเป็นเมืองทีส่ะอาดทีสุ่ดในไตห้วนั ระหว่างทางท่านจะไดช้ม
ทวิทศันส์องขา้งทางทีส่วยงาม 
จากน้ันเดินทางสู่ Chocolate Castel เราไปลิม้ รสช็อกโกแลต ที่โรงงานขนาดใหญ่ท่านสามารถสนุกกบั
กจิกรรมการถ่ายภาพบรรยากาศของทางรา้นและ สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย 
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงทีต่ลาดฟงเจีย่ไนทม์าเกต็เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครนัจ าหน่ายสนิคา้และอาหารทาน
เล่นสไตลไ์ตห้วนัเมนูทีข่ึน้ช ือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไข่มุก อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ต่างๆ พรอ้มชมวถิ ีชวีติของ
ชาวไตห้วนั 
:เดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั WE MEET  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

                   

วนัที ่3 ไทจง-ไทเป - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็-วดัหลงซาน- ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็-ดวิตีฟ้ร ี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทัง้การศึกษา 
การคา้ อุต  สาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมืองไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยู่
ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมื  องหลวงทีม่ีการเติบโตเร็วมาก  ท่านเดินทาง สู่ รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงั
เพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ช ือ่ของไตห้วนั จากน้ันน าท่านไดช้อ็ปป้ิงเคร ือ่งส าอาง Cosmetic และของ
ฝากของไตห้วนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเสีย่วหลงเปา  

บ่าย  น าท่านไปชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็นประวตั ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั 
ท่านนายพล เจยีง ไคเชค็ ตัง้แต่สมยัทีย่งัเป็นลูกศษิย ์ดร.ซนุยดัเซน็จนท่านไดก้า้วมาสู่ ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะได ้
พบกบัการเปลี่ยนเวรทหารรกัษาการหนา้รูป้ั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึง่จะ มีขึน้ทุก 1 ช ัว่โมง บนช ัน้ 4 ของ
อนุสรณแ์ห่งนี ้น าท่านไป วดัหลงซาน เป็นหน่ึงในวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ใน
แถบย่านเมอืงเกา่ มอีายุเกอืบ 300 ปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝูเจีย๊นชว่งปี ค.ศ.1738 เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบูชา
สิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาจนีมีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจนีแต่มีลูกผสมของความ 
เป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัว่าเป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหน่ึงแหล่งท่องเทีย่วไม่ควรพลาดของ
เมืองไทเปวดัหลงซาน แต่เดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของ
ชาวจนีอกีมากกว่า 100 องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจือ๋ เชน่ เจา้แม่ทบัทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เดนิทาง,เทพเจา้กวนอู เร ือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรอื ผูเ้ฒ่าจนัทรา ทีเ่ช ือ่กนัว่าเป็นเทพผู ้
ผูกดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรกั จากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มีสนิคา้
แบรนดเ์นมช ัน้น าใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถู่กเป็นพเิศษ น าท่านสู่ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดนัด
กลางคนื ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไทเปเป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครนั ทีน่ี่เหมาะส าหรบัทัง้ขาชอ้ป และขาชมิ จ าหน่ายสนิคา้
พืน้เมือง เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร ือ่งประดบั และอาหารทานรา้นอาหารสตรทีฟู้ดใหช้มิหลากหลาย สไตลไ์ตห้วนั 
เมนูขึน้ช ือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด น ้ามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั+สลดับาร ์
:น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Onetel Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 



                    

วนัที ่4 ไทเป - จิว่เฟ่ิน - เหย๋หลิว๋ – ผงิซ ี– ตกึไทเป101 – ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในไตห้วนัโดยสอง
ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเก่าๆ โดยจะมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยู่ที่

ดา้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชนัและขัน้บนัไดดว้ย สมยัก่อนจิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองทีม่ีช ือ่เสยีงตัง้แต่สมยักษตัรยิก์
วงสวี ้มีนักขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแรธ่าตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแรล่ดลงอย่างน่าใจ
หายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรงจ าจนกระทั่งมีการใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท า
ภาพยนตร"์เปยฉิงเฉิงช ือ่"และ"อู๋เหยยีนเตอะซนัซวิ"ทศันียภาพภูเขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดูดนักท่องเทีย่ว
จ านวนมาก จิว่เฟ่ินมีกิจกรรมมากมายเชน่ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปน่ารกัๆในหมู่บา้น สินคา้อีกมากมาย ที่ท าใหท่้านได ้
เพลิดเพลินกบัถนนคนเดินทีย่าวทีสุ่ดในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ปป้ิงของกนิของฝากขึน้ช ือ่ เชน่ รา้นบวัลอยเผือก,รา้น
ไอศกรมีโรล,รา้นลูกชิน้ปลาสูตรโบราณ,และโรตีสายไหม อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เหย๋
หลิว่ (Yehliu Geopark) หน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วนั พืน้ทีข่องอุทยานเย่หลวิมลีกัษณะเป็น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับลา้นปีมีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
การกดักรอ่นของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรปูรา่งต่าง ๆ เชน่ 
หนิเศยีรราชนีิ และรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ซ ึง่มชี ือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงผงิซ ีจุดท่องเทีย่วยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวตัศิาสตรผ์งิซ ี(PingxiLine) อยู่
ระหว่างสถานีซอืเฟ่ินและสถานีตา้หวั ช ือ่“ซอืเฟ่ิน”ตัง้ตามชือ่ของครอบครวัดัง้เดมิผูพ้ฒันาพืน้ทีแ่ห่งนี ้ไฮไลทข์องการ
ท่องเทีย่วซือ่เฟ่ินคอืผูค้นชอบมาลอยโคมกนัทีบ่นทางรถไฟ ใครอยากปล่อยโคมลอย เขยีนค าอธษิฐานเขยีนเลยสีด่า้น
เต็มๆหรอืเขยีนค าในกระบอกไมไ้ผ่ก็มีใหบ้รกิาร (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าโคม) หรอืเดนิเล่นทีถ่นนสายเก่าซึง่เป็นถนนเลยีบ
ทางรถไฟ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง จากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัสู่ไทเปเมอืงหลวงของไตห้วนั
เดนิทางสู่ ตกึไทเป101 (ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้) สญัลกัษณข์องเมืองไทเป เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในไตห้วนั และสูงเป็น
อนัดบั 2 ของโลก (ปี 2004 เคยสูงทีสุ่ดในโลก) ตกึสูงถงึ 509 เมตร รูปรา่งตวัอาคารไดแ้รงบนัดาลใจมากจากเจดยี ์
ของจนี ทีน่ี่ยงัมีจุดชมววิทีสู่งทีสุ่ดในไทเปทีช่ ัน่ 89 (ไม่รวมค่าขึน้ช ัน้ 89)  ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนัก
กว่า 900 ตนั ท าหนา้ทีก่นัการสั่นสะเทือนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหว และมีลิฟตท์ีว่ิง่เรว็ทีสุ่ดในโลก บรเิวณทีต่ ัง้ของตกึ 
ช ัน้ 1-5 จะเป็นส่วนของหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ีข่ายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ  น าท่านเยีย่มชมสนิคา้
ส่งออกชือ่ดงัของไตห้วนัทีศู่นย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่ีพลงัพเิศษชว่ยในการปรบัสมดุลในรา่งกาย
ซึง่สามารถปรบัสภาพประจุลบ-บวกในรา่งกายใหส้มดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการ
ปวด  จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ ย่านชอ้ปป้ิงของวยัรุน่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของไตห้วนั มีฉายาว่า ฮา
ราจกูุแห่งไทเปหรอืทีค่นไทยเรยีกว่าสยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหล่งชอ้ปป้ิงตามตรอกซอกซอย และเป็นแหล่งนัดเจอกนั
ของวยัรุน่ มรีา้นคา้รา้นอาหารแหล่งแฮงเอาตส์นิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟช ัน่ทัว่ไป และสนิคา้แบรนดเ์นม ยงัมรีา้นรองเทา้
ใหเ้ลือกอีกมากมาย มีทัง้แหล่งเสือ้ผา้สไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่่านรกั รองเทา้ยีห่อ้ต่างอาทิ ONITSUKA 
TIGER,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE 
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
:น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม RELITE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  



 

วนัที ่5 สนามบนิเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  อาหารเชา้แบบกล่องทีส่นามบนิ น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน 

09.40/10.10  เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  
(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ) **ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเคร ือ่ง 

12.15/12.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็น
ตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ไฟลบ์นิอาจมกีารเปลีย่นแปลงอพัเดทจากสายการบนิ 

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้** 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว ค่าทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดัเป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระ
ใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ดัขอสงวน
สทิธิก์ารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิใหแ้กท่่าน 
หมายเหตุ: อตัราค่าบรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่จากสายการบนิ ดงันัน้เมือ่ท่านตกลงเดนิทาง จ่ายค่า
จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืเงินคา่จอง คา่ทวัร ์ใน
ทุกกรณี และกรณีทีท่่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัโดยเครือ่งบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทัก่อนท าการจองต ัว๋
เครือ่ง มฉิะนัน้บรษิทัไม่สามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้
***หากลูกคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสินคา้พืน้เมือง หรอื รา้นใดๆ ก็ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่าย
ค่าชดเชยเพิม่ ท่านละ 300 NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลูกคา้โดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
อตัราค่าบรกิารรวม ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่กั 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน อาหารทวัร ์(เชา้ 
กลางวนั และเย็นหรอืค ่าตามรายการ) บตัรท่องเทีย่วสถานทีต่่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามคัคุเทศก ์ค่าน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 
20 กก. ค่าประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลโดยความคุม้ครองเป็นไปตามเง่ือนไข
ของบรษิทัประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้** รวมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งและค่าภาษีน ้ามนัของสายการบนิตามรายการ *ค่าบรกิารนี้รบั
เฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้  
ราคาทวัรไ์ม่รวม ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิิบาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่า
ซกัรดี ค่าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) ค่าวซีา่พาสปอรต์ต่างดา้ว ค่าภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, 
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ(เก็บเพิม่ 800บาท) ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,400 NT ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
ในการบรกิาร ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่วซีา่ กรณีสถานทูตมกีารประกาศเกบ็คา่วซีา่ 
เง่ือนไขในการจอง มดัจ าท่านละ 8,000 บาทตอ่ท่าน และ ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนัล่วงหนา้ (การไม่ช าระ
เงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมสีทิธิย์กเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสือเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให ้
บรษิทั มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน*** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้ม
หลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลูกคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไม่รวมคา่วี
ซา่ 
 การยกเลกิการจอง เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื ค่า
ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ 
หมายเหต ุ
กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ
บริษ ัท  และ เมื่อ ท่านช าระ เ งินค่ าจอง  และหรือ  ค่ าท ัวร แ์ล้ว  ถือว่ า ท่านยอมรบั เ ง่ื อนไขของบริษ ัทแล้ว 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านไดท้ราบล่วงหนา้อย่าง
นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 



2)  ขอส ง วนสิทธิ ์ที่ จ ะ เ ปลี่ ย น แปล ง ร า ยล ะ เ อี ยดบา งป ร ะก า ร ในทัว ร  ์ เ มื่ อ เ กิด เหตุ สุ ด วิ ส ัย จน ไ ม่ ส าม า รถแก ้ไ ข ไ ด ้  
3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ และ
อืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ
สูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่าง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรบัขึน้จากภาษีเช ือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจน
การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ผูจ้ดัถอืว่าผูท่้องเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไม่
รบัผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากค่าใชจ้า่ยทีท่่านไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิาร
แบบผูจ้ ัด เ ป็นตัวแทนนายหน้า  ผู จ้ ัดไดช้ าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดให ้แก่ ผู ้ใหบ้ร ิการในแต่ละแห่งแบบช าระ เ ต็มมี เงื่อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คนืเงนิให ้
ส าหรบัค่าบรกิารน้ันๆ 
7) การประกนัภยัทีบ่รษิทัไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบตัิเหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่ได ้
ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิทัได ้และทางบรษิทัถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร ์(ท่านสามารถซือ้ประกนัสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบรษิัท ประกนัทั่วไป)  
7) มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  
8) ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ
พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนั
เน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 


