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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 
23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 แถว 6 สายการบินนกสกูต๊ ซึง่จะมีเจา้หนา้ทีค่อย

ตอ้นรบั และบรกิารชว่ยเหลอืเร ือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรบับตัรทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ  
วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – เมอืงหนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู่ – 

รา้นกาแฟ – เมอืงไทจง – ฟ่งเจีย๋ไนทม์ารเ์กต็ 
02.25 น.  บนิลดัฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW182  

(ไม่มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืน่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของท่านกบัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้) ** 

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋า
สมัภาระแลว้น้ัน น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ซึง่เมืองหนานโถวถอืได ้
ว่าเป็นมณฑลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศไตห้วนั และไดร้บัการตัง้ช ือ่เล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่
แห่งไตห้วนั) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 
          น าท่านลงเรอืส าหรบัคณะ ล่องทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีจดุหน่ึงที่

เป็นทีนิ่ยมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีจุดส าคญัทีท่่องเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแห่งนีม้ีความยาวถึง 
33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และน าคณะนมสัการพระอฐัขิองพระถงัซมั
จ ัง๋ที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่นัเชญิมาจากชมพูทวปี   

กรณีถา้ทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ท าการปิดไม่ใหท้ าการล่องเรอื ทางบรษิทัจะท าการคนืเงนิประมาณท่านละ 
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แวะพกัเหน่ือย หาของอรอ่ยกนิ แนะน าไขต่ม้ใบชาสูตรอาม่า ถอืเป็นของ
กนิอึกหน่ึงอย่างทีค่วรค่าแก่การไปลิม้ลอง ดว้ยสูตรเฉพาะตวัของอาม่า และ
ขัน้ตอนที่พิถีพิถนัในทุกขัน้ตอน ตั้งแต่การตม้ไข่ที่อาม่าจะตม้พรอ้มกบั
สมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจอื ท าใหเ้มื่อกดัไปค าแรกจะไดก้นิหอมของ
สมุนไพรพรอ้มกบัรสเค็มนิดหน่อยของตวัซอส รวมๆแลว้เขา้กนัและอรอ่ยสุด 
รา้นอาม่าเป็นรา้นเดียวทีไ่ดร้บัอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้นเกาะ และมี
สาขาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่าน้ัน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (2) 
บ่าย น าท่านนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู่ (Wen Wu Temple) หรอือกีหน่ึงช ือ่เรยีกทีรู่จ้กักนัในนาม วดักวน

อู เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหน่ึงแห่งของไตห้วนั ตัง้อยู่ทีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ (เทพ
เจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย)์ เป็นทีนิ่ยมในหมู่นักท่องเทีย่วและคนไตห้วนั หากใครที่

ไดม้าเยอืนยงัเมอืงหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ วดัแห่งนี ้
 



 

 
น าทุกท่านเยีย่มชมภายในวดัทุกท่านจะพบกบัสงิโตหินอ่อน 2 ตวั ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวดั มีมูลค่ามากถงึ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ่ 

 
และหากทุกท่านหนัหนา้มองไปยงัดา้นหนา้ของวดั ทุกท่านสามารถชมวิวของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะวดั    
เหวิน่หวู่ถอืไดว้่าเป็นอกีหน่ึงจดุพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ย่างสวยงาม  

 
  จากน้ันน าทุกท่านไปยงัภายในวดัเพือ่สกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในวดั ซึง่จะแบ่งออกเป็น 3 จดุดว้ยกนั ดงันี ้

จุดทีห่น่ึง : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในท่าน่ังบนบลัลงัก ์ชาวจนีและชาวไตห้วนัมกันิยมมาขอพรเกีย่วกบัเร ือ่งของ
ความประสบส าเรจ็ในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจากภยัอนัตราย เป็นตน้ ตรงจุดนีค้นไตห้วนั
มกันิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตงัค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิ
บารมขีองหยกตาแมว 

จุดทีส่อง : หรอืวหิารอู่เฉิง จะมีองคเ์ทพเจา้กวนอูในท่าน่ังบนบลัลงัคค์ู่กบัองคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนีม้กันิยม
ขอพรเกีย่วกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา  

 



 

จดุทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉิง เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจดุนีม้กันิยมขอพรเกีย่วกบัการศกึษา 
การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา 

 
เดนิทางมุ่งหนา้สู่ เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การศกึษา เศรษฐกจิและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นกาแฟ ซึง่เป็นกาแฟขึน้ช ือ่ของเมอืงไทจง 
นอกจากนีย้งัมสีนิคา้อืน่ๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ ชานม สบู่ทีท่ าจากกาแฟ และชา หรอือืน่ๆ จากน้ันน า
ท่านเพลิดเพลิน ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกบั ฟ่งเจีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยู่ที่เมืองไถจง 
บรเิวณใกลม้หาวิทยาลยัฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแห่งนี้ถือไดว้่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนั มีของขาย
มากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งส าอาง อกีทัง้อาหารทอ้งถิน่ 
หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนัดท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ย และที่

ส าคญัและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนีน้ั้นมีสนิคา้แบรนดท์ีม่กัจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ อย่างเชน่ Onitsuka Tiger 
ลดราคาเยอะทีสุ่ด และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีสุ่ดในไตห้วนั 

มาฟ่งเจีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต แนะน ารา้นรองเทา้ ABC Mart ศูนยร์วมรองเทา้แบรนด ์
ต่างๆ อาทเิชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse เป็นตน้ บางรุน่ภายใน
รา้นถอืไดว้่ามรีาคาทีถู่กกว่าเมือ่เทยีบกบัรุน่น้ันๆ ในไทย  

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ฟ่งเจีย๋ ไนทม์ารเ์กต็ ใหท่้านไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม หมู่บา้นสายรุง้ - เมอืงไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – วดัหลงซานซือ่ - อนุสรณส์ถาน

เจยีงไคเชค็ – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทุกท่านเดนิทางไปยงั หมู่บา้นสายรุง้ หรอื RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บา้นทีถู่กวาดลวดลายต่างๆ ดว้ย
สสีนัสดๆ หลากสมีากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรอืก าแพงของ หมู่บา้น ซึง่ในลวดลายน้ันมทีัง้เป็นตวัหนังสอื รูป
การต์ูน หรอืรูปอืน่ๆ ทีฝี่มือคลา้ยกบัของเด็กเป็นคนวาด แต่โดยรวมแลว้ภาพเหล่านีเ้มือ่มองดูแลว้กบัมคีวามลงตวั
ใหค้วามสวยงาม โดยเร ือ่งเหล่าความเป็นมาว่ากนัว่า หมู่บา้นแห่งนีถู้กสรา้งเพือ่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของทหารผ่านศกึ  
หรอืผูล้ีภ้ยัของพรรคกก๊มนิ สภาพหมู่บา้นในตอนน้ันไม่ไดน่้าอยู่ในสมยัปัจจบุนั ไดม้กีารร ือ้ถอน ซึง่ในระหว่างทีไ่ด ้
มีการร ือ้ถอนน้ัน ไดม้ีนายทหารเก่าช ือ่ว่า Huang Yung-fu ไดท้ าการวาดลวดลายต่างๆ ขึน้มา เมื่อสถานทีนี่ม้ี
นักศกึษาในมหาวทิยาลยัใกลเ้คยีงมาพบเจอ ไดม้ีการพูดกนัต่อไปเร ือ่ยๆ ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนีม้ีช ือ่เสยีงจนรฐับาล
ประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ ์ปัจจบุนัจงึหลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วช ือ่ดงัของเมอืงไทจง 

 



 

 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง เมอืงไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆ ของ
ไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากร
ประมาณ 3 ลา้นคน น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยม
ของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากน้ันน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ 
(Germanium Shop) ทีเ่ป็นเคร ือ่งประดบัเพือ่สุขภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบตัใินป้องกนั
รงัส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เคร ือ่งประดบัล า้ค่าของ
ชาวไตห้วนัตัง้แต่โบราณ น าทุกท่านไปยงั วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และมีช ือ่เสยีง
ของคนไตห้วนั วดัแห่งนีม้ีอายุราวๆ เกอืบ 300 ปี คนนิยมมาขอพรเร ือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคญัเร ือ่งความรกั 
เช ือ่กนัว่าใครทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็เร ือ่งความรกั ใหม้าขอพรทีว่ดัแห่งนี ้แลว้ความรกัจะกลบัมาดขีึน้ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา (4) 
บ่าย จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึ

ถึงอดีตประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสรจ็ในปีพ.ศ. 2523 มีพืน้ทีป่ระมาณ 
205 แสนตารางเมตร   

 
ท่านสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดยภายในจะมรีปูป้ัน
ท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ีใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมีทหารยามยนืเฝ้าอยู่ 2 
นายตลอดเวลา และที่ก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรชัญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ 
จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวิทยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ล่างของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัิของอดีต
ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ อกีทัง้ทัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ิง่ของเคร ือ่งใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกีหน่ึงพเิศษหากใครไดม้า
เยีย่มทีแ่ห่งนีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทุีกตน้ช ัว่โมง ตัง้แต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  

 



 

 
จากน้ันน าท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงในย่าน ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาด
กลางคนืทีถ่อืว่าใหญ่ทีสุ่ดในกรุงไทเป และมีช ือ่เสยีงโด่งดงัอกีดว้ย โดยตลาดแห่งนีท่้านสามารถเลอืกซือ้ของกนิ 
ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแห่งนีเ้ดนิทางสะดวก อยู่
ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณช ัน้ใตด้ิน หรอืเรยีกว่า 
SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของทีทุ่กท่านไม่ควรพลาดยงัทีแ่ห่งนีเ้มือ่มาเยอืน ไดแ้ก ่ไกท่อด
ยกัษ ์HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วนัราคาถูกกว่าทีข่ายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทัง้ยงัถือไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดของไก่
ทอดยกัษเ์ลยก็ว่าได ้นอกจากยงัมชีานมไขมุ่ก เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดต่างๆ  

แนะน าของกนิอรอ่ยๆ ไก่ทอดยกัษ ์HOT-STAR รา้นไก่ทอดชือ่ดงัทีเ่ป็นทีนิ่ยมในนักท่องเทีย่วและคนไตห้วนั 
ที่รา้นนี้ไก่ทุกชิน้จะทอดสดใหม่ตลอด ตวัเนื้อไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตวัแป้งกรอบอรอ่ยไม่หนา
จนเกนิไป  

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็ ใหท่้านไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแหง่ชาตเิหย่หลิว่ – รา้นคอสเมตกิ – ตกึไทเป 101 – ย่านซเีหมนิตงิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืงจหีลง จิว่เฟ่ินปัจจบุนั
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ทีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ 
รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ช ืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้มากมาย  

 

แนะน าของอรอ่ย บวัลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วนั บวัลอยของไตห้วนัจะชิน้ใหญ่กว่าและเนือ้
หนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสและมีความหนึบไม่เท่ากนั ส่วนน ้าเช ือ่มจะเป็นน ้าถั่วเขยีว
หอมๆหวานๆ สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น  

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูซฟู้ีด (6) 
จากน้ันน าท่านชม อทุยานแหง่ชาต ิเย่หลิว่ (Yue Liu National Park) อุทยานแห่งนีต้ ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุ
ของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิ
งอกเป็นรปูรา่ง ลกัษณะต่างๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนีิ ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 
   



 

 
หลงัจากน้ันน าท่านแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่ีเคร ือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามนั / ยานวดที่

ขึน้ช ือ่ของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอย่างเต็มที ่จากน้ันน าท่านไปยงั ตกึไทเป101 (Taipei 101) ให ้
ท่านไดถ้่ายรูปคู่กบัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตึกทีม่ีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 
2016) ซึง่มคีวามสูงถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย 
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  

กรณีทีท่่านตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิช ัน้ 89 กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทีล่่วงหนา้กอ่นเดนิทาง โดยค่า
ตั๋วขึน้ตกึไทเป 101 ช ัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่ย่านซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่ห่งนีเ้ปรยีบเสมอืนสยามแสควร ์
ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้
แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งส าอาง หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เร ือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของ
ทีม่ีแบรนด ์หรอืไม่มีแบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มีแบรนดข์องทนีีย้งัถอืไดว้่ามีราคาทีถู่กเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายให ้
ไดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ 

แนะน าของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ช ือ่อกีหน่ึงอย่างของไตห้วนั ถึงจะมีกลิน่เหม็นแต่อรอ่ยอย่าบอกใคร
เชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคู่กบัเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มนัเขา้กนัดอีย่างลงตวั  

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ย่านซเีหมนิตงิ ใหท่้านไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั... EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
จากนัน้ใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการแชน่ ้าแรธ่รรมชาต ิแบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่น ้าแรเ่ชือ่
ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีห่า้  สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (7) 
09.10 น.  บนิลดัฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW181  

(ไม่มบีรกิาร อาหารบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
12.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของท่านกบัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
** หากท่านตอ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ 
ออกต ัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทุกท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ่ และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋ 
เคร ือ่งบนิ 

11 – 15 พฤษภาคม 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.15 – 07.05 

ขากลบั TPE-DMK XW181 
09.40 – 12.15 

13,999 4,500 7,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.45 – 07.35 

ขากลบั TPE-DMK XW181 
09.40 – 12.15 

15,999 4,500 7,900 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.15 – 07.05 

ขากลบั TPE-DMK XW181 
09.40 – 12.15 

13,999 4,500 7,900 

25 – 29 พฤษภาคม 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.15 – 07.05 

ขากลบั TPE-DMK XW181 
09.40 – 12.15 

13,999 4,500 7,900 

01 – 05 มถินุายน 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.15 – 07.05 

ขากลบั TPE-DMK XW181 
09.40 – 12.15 

13,999 4,500 7,900 

08 – 12 มถินุายน 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.15 – 07.05 

ขากลบั TPE-DMK XW181 
09.40 – 12.15 

13,999 4,500 7,900 

15 – 19 มถินุายน 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.15 – 07.05 

ขากลบั TPE-DMK XW181 
09.40 – 12.15 

13,999 4,500 7,900 

20 – 24 มถินุายน 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.45 – 07.35 

ขากลบั TPE-DMK XW181 
09.40 – 12.15 

13,999 4,500 7,900 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.15 – 07.05 

ขากลบั TPE-DMK XW181  
09.40 – 12.15 

13,999 4,500 7,900 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.15 – 07.05 

ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 
12.15 

13,999 4,500 7,900 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.15 – 07.05 

ขากลบั TPE-DMK XW181 
09.40 – 12.15 

17,999 4,500 7,900 

20 – 24 กรกฎาคม 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.15 – 07.05 

ขากลบั TPE-DMK XW181 
09.40 – 12.15 

13,999 4,500 7,900 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 

ขาไป    DME-TPE XW182 
02.45 – 07.35 

ขากลบั TPE-DMK XW181 
09.40 – 12.15 

17,999 4,500 7,900 



 

 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 NTD /ทรปิ*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงในนามของรา้นรฐับาล คอื 
ใบชา เจอมาเน่ียม ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัจงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุก
ท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ 
ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /ท่าน  
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ  
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท ์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกั
รดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ที่ส ั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใช้
บรกิาร)  
 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 NTD/ทรปิ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
เง่ือนไขการช าระคา่บรกิาร 
1. กรณุาช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. กรณุาช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีทีท่่านไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายใน

ก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรน้ั์นๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึ วนัเสาร ์

เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีน้ันๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการ
ของทางบรษิทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง ขอใหท่้านทีม่ชี ือ่ในเอกสารการจองท าการแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทาง

มาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบรษิทัไม่รบั
ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีตอ้งการขอรบัเงินค่าบรกิารคืน ขอใหท่้านทีม่ีช ือ่ในเอกสารการจองท าการแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการ
ขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพือ่ท าเร ือ่งขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงือ่นไข
การคนืเงนิค่าบรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่  าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋ว
เคร ือ่งบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   



 

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึ วนัเสาร ์
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีน้ันๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการ
ของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน 
2. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวรว่มเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่ีวซีา่  
แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยินดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่ จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนด
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิทัง้สิน้ ในกรณีทีท่่านมิไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระ
เงนิมดัจ า  

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษิทัจะค านึงถงึ ความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ิไดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอื เสยีหาย
ของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้    

7. อตัราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร ือ่งบิน ค่าภาษี
เช ือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน   

   
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ 

โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิง่ของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน     
1.1 สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬา จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน    
2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอร ีส่ ารองขึน้ไปบนเคร ือ่งบนิดงันี ้  

2.1 แบตเตอร ีส่ ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้กแ่บตเตอร ีส่ ารองทีม่คีวาม
จไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอร ีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น  
2.3 แบตเตอร ีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เคร ือ่งในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร ีส่ ารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ือ่งในทุกกรณี 

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


