
  
 

 
 

TAIWAN SAKURA 
ไตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จิว่เฟ่ิน ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 5วนั3คนื 

∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 

∞ อุทยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรูปรา่งแปลกๆ 
∞ กรุงไทเป ถา่ยรูปเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  

∞ น าทา่นไปจุดชมซากุระทีส่วยของไตห้วนัทีว่ดัเทยีนหยวน 
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 
∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 

∞ ชอ้ปป้ิงสุดฟิน ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เมนูพเิศษ:บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั+เสีย่วหลงเปา+ซฟู้ีดเหยห่ลิว่ 

พกัโรงแรม:เถาหยวน1คนื(อาบน า้แร)่  ไทจง 1คนื ไทเป 1คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปน า้หนกักระเป๋า 20 KG 

เดนิทาง กุมภาพนัธ-์มนีาคม63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

31มกราคม-4กุมภาพนัธ6์3 14,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

4,500 30 

2-6 กุมภาพนัธ ์63 13,888 4,500 30 

4-8 กุมภาพนัธ ์63 14,888 4,500 30 

5-9 กุมภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

7-11 กุมภาพนัธ ์63 17,888 4,500 30 

9-13 กุมภาพนัธ ์63 14,888 4,500 30 

11-15 กุมภาพนัธ ์63 14,888 4,500 30 

12-16 กุมภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

14-18 กุมภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

16-20 กุมภาพนัธ ์63 13,888 4,500 30 

18-22 กุมภาพนัธ ์63 14,888 4,500 30 

19-23 กุมภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

21-25 กุมภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 



  
 

23-27 กุมภาพนัธ ์63 13,888 4,500 30 

25-29 กุมภาพนัธ ์63 14,888 4,500 30 

26กุมภาพนัธ-์1มนีาคม63 15,888 4,500 30 

28กุมภาพนัธ-์3มนีาคม63 15,888 4,500 30 

5-9 มนีาคม 63 15,888 4,500 30 

7-11 มนีาคม 63 14,888 4,500 30 

12-16 มนีาคม 63 15,888 4,500 30 

14-18 มนีาคม 63 14,888 4,500 30 

19-23 มนีาคม 63 15,888 4,500 30 

21-25 มนีาคม 63 15,888  4,500 30 

วนัแรก           ทา่อากาศยานดอนเมอืง    

22.30 น.  พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6

เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน 

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานเถาหยวน – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน - อุทยานเหยห๋ลิว่ - วดัเทยีนหยวน -  
                     ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต                                                                           อาหาร เทีย่ง,-- 
02.25/03.45เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 

                      (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง  
 ส าหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเช็คกับเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอนเฟิมเวลาบนิอกีครัง้ 

07.05/08.30เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  

(เวลาทีไ่ตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ช่ัวโมง)  เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12เท่าตัง้อยู่
หา่งจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 

เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าท่านขึน้
รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุใน

ไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศ
บา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมกีารประดบัโคมไฟสแีดงอยู่ที่

ดา้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชันและขัน้บนัไดดว้ย สมัยกอ่นจิว่เฟ่ินเป็น
แหลง่เหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้มนัีกขดุทอง
จ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท า

ใหจ้ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป 
เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ าจนกระท่ังมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากใน
การถ่ายท าภาพยนตร"์เปยฉงิเฉงิชือ่"และ"อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ"

ทัศนียภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักท่องเทีย่ว
จ านวนมาก จิว่เฟ่ินมกีจิกรรม มากมาย เชน่ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปนา่รักๆในหมู่บา้น สนิคา้อกีมากมายทีท่ าให ้

ท่านไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ป
ป้ิงของกนิของฝากขึน้ชือ่ เชน่ รา้นบัวลอยเผอืก,รา้นไอศกรมีโรล,
รา้นลกูชิน้ปลาสตูรโบราณ,และโรตสีายไหม  อสิระชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศัย             

จากนัน้เดนิทางสู ่อุทยานเหยห๋ลิว่(Yehliu Geopark) หนึง่ใน

สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วนั พืน้ทีข่องอทุยานเย่หลวิ

มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มอีายุ

ยาวนานนับลา้นปีมลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การ
กัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก

ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี 
และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ซึง่มชีือ่เสยีงท่ัว

ทัง้เกาะไตห้วัน และ ท่ัวโลก 
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร:เมนูซฟูีดเหยห่ลวิ 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป 



  
 

น าท่านไปจุดชมซากรุะของไตห้วันที ่วดัเทยีนหยวน(Tianyuan) เป็นวัดจนีลัทธเิตา๋ ทีอ่ยู่บนเนนิเขาใน

เขตตันสุย่ เป็นวัดเทยีนหยวนเป็นจุดชมซากรุะทีส่วยงามจุดหนึง่ในไตห้วัน  และไฮไลทข์องทีว่ัดเทยีนหยวน
คงหนีไม่พน้เจดยีท์รงกลหา้ชัน้ ทีต่ัง้เดน่เป็สง่าอยู่บนเนนิเขา ท าใหเ้วลาถ่ายรูปซากรุะออกมาแลว้จะมฉีาก
หลังทีส่วยแปลกตาและมเีอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองคะ่ โดยภายในเจดยีท์รงกลมหา้ชัน้นี ้เราสามารถ

เขา้ไปไหวข้อพรเทพเจา้ไดทุ้กชัน้ และเดนิชมววิถ่ายรปูจากมุมสงูได ้ 
(โดยปกตซิากรุะเริม่บาน ประมาณเดอืน กมุภาพันธ–์มนีาคม กรณีไม่มซีากรุะเป็นการเทีย่วัดปกต)ิ 

จากนัน้น าท่านสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคนื ทีใ่หญ่ทีส่ดุในไทเปเป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้
ครบครัน ทีน่ี่เหมาะส าหรับทัง้ขาชอ้ป และขาชมิ จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
เครือ่งประดับ และอาหารทานรา้นอาหารสตรทีฟู้ดใหช้มิหลากหลาย สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่

เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด น ้ามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย 
 (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort (น า้แรส่ว่นตวั): 
วนัทีส่าม        ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิวู ่- หมูบ่า้นสายรุง้   
                      ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                                                                         อาหาร เทีย่ง,เย็น 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวน าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินั
จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบที่มภีเูขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมี
ทัศนียภาพของน ้าและภเูขาทีส่วยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ 
หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล ้ถนนรอบ

ทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภมูปิระเทศที่โดด  
เด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทร์เสีย้ว

ซึง่เป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสรุยิันจันทรา  น าท่านสู่ วดัพระถงั
ซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชญิมาจากชมพูทวีป

หลัง จากลอ่งเรอืเสร็จน าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพ
เจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย์ และยังมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มี
มูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  

น าท่านไป แวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร:เมนูพเิศษบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 

ของมณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจ านวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจง
เพียงแต่นอ้ยกว่าเมืองไทเปเท่านั้นขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรม

ทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้
ในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจ าทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอัน

สะอาดเรียบรอ้ย จงึถูกถือ ว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไตห้วัน ระหว่าง
ทางท่าน  จะไดช้มทวิทัศน์สองขา้งทางทีส่วยงาม   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผ่าน

ศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี เหลา่ทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากที่
อพยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแตล่ะหลังจะถูกแตง่แตม้ 
ตามผนังและก าแพงในหมู่บา้น ดว้ยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แต่พื้นถนน
ทางเดนิก็ถูกแตง่แตม้สสัีนและตัวการต์นูไปท่ัวทัง้หมู่บา้น 
จากนัน้น าท่านชอ๊ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครนัจ าหนา่ยสนิคา้และ
อาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ 
พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
                     :เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Renmei Fashion Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: พกัเมอืงไทจง  

วนัทีส่ ี ่      ไทเป – ตกึไทเป101 - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตลาดซเีหมนิตงิ   
                                                                                                                                        เชา้,เทีย่ง,- 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 



  
 

น าท่านเดนิทางกลบัสู ่ กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้

การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มี
ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  
ท่านเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้ชือ่ของไตห้วัน  

จากนัน้น าท่านไดช็้อปป้ิงเครือ่งส าอาง Cosmetic และของฝากของ
ไตห้วนั 

เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้) สัญลักษณ์ของเมอืง
ไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็นอนัดับ 2ของโลก(ปี 2004 
เคยสงูทีส่ดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รูปร่างตัวอาคารไดแ้รงบนัดาลใจ

มากจาก เจดยีข์องจนีทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีส่งูทีสุ่ดในไทเปทีช่ั่น 89(ไม่รวม
คา่ขึน้ชัน้89) ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท า

หนา้ทีก่ันการส่ันสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เรว็ทีส่ดุ
ในโลก บรเิวณทีต่ัง้ของตกึ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ี่
ขายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร:เมนูพเิศษเสีย่วหลงเปา 
บา่ย               น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึง่สัญญลกัษณ์ของ

ประเทศไตห้วนั  สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทูน

อดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิง่ของ
ตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตัวตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตร์

สว่นตัว และฉากจ าลองการท างานของท่าน แทบทัง้หมดเกีย่วกับ ท่าน
นายพล เจยีง ไคเช็ค ตัง้แตส่มัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจน
ท่านไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดยภายในจะมรีปูปั้นท าจาก

ทองสัมฤทธิข์องท่านในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูป
ปั้นของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ท่านจะ

ไดพ้บกับการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ท่านนายพล เจยีง ไค 
เช็ค ซึง่จะ มขีึน้ทุก 1ช่ัวโมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี้  
น าท่านไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมีชือ่เสยีงมากทีสุ่ด

แห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเกา่ มีอีายุเกอืบ 300
รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ ยนช่วงปี ค.ศ.1738 เพื่อเป็น

สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิต์ามความเชื่อของชาจีนมีีรูปแบบ
ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความ
เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ท่องเทีย่วไม่ควร

พลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน แต่เดมิสรา้งขึน้เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจา้องค์
อืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกว่า 100องคท์ี่ดา้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น 
เจา้แม่ทับทมิ ที่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอู เรื่องความซือ้สัตยแ์ละหนา้ที่การงาน และเทพเย่ว์

เหลา่ หรอื ผูเ้ฒ่าจันทรา ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก 
น าท่านเยี่ยมชมสนิคา้ส่งออกชื่อดังของไตห้วันที่ศูนย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยที่มพีลังพเิศษ

ชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกายซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติ
ดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด   

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ ย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นทีม่ี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วัน มฉีายาวา่ ฮาราจกูแุหง่ไทเปหรอืทีค่น
ไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงตามตรอกซอกซอย 

และเป็นแหลง่นัดเจอกนัของวยัรุ่น มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ 
สนิคา้ทีน่ี่จะมทัีง้สนิคา้แฟช่ันท่ัวไป และสนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้น
รองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทัีง้แหลง่เสือ้ผา้สไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของ

ฝากคนทีท่่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ี่
ดังของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ 

เเชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

                      :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม FERRARY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: พกัเมอืงไทเป                 
                 

วนัทีห่า้          สนามบนิเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                 



  
 

เชา้   อาหารเชา้แบบกลอ่ง น าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน  
09.40/10.20น. เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  

 (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
12.35/13.00น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

........................................ 
หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ไฟลบ์นิอาจมกีารเปลีย่นแปลงอพัเดทจากสายการบนิ 

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

หมายเหตุ:อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 

จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่า
จอง คา่ทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษัิทกอ่นท า
การจองตั๋วเครือ่ง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้

 
***หากลกูคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง

จ่ายคา่ชดเชยเพิม่ ท่านละ 350NT/รา้นคา้  โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน  อาหารทัวร ์

(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามรายการ) บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ คา่
น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้

ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และคา่ภาษีน ้ามนัของสาย
การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอื
เดนิทาง คา่ซักรดี คา่สัมภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักท่องเทีย่ว

ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
การบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซ่ีา กรณีสถานทูตมกีารประกาศเก็บคา่วซ่ีา  
 

 เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบ

กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไม่รวมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมดั
จ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  
 
 
 

หมายเหต ุ
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้

และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืว่าทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ

ผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  



  
 

 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับท่าน

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรบัขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืวา่ผูท่้องเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้่ายทีท่่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการ

ช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบ
ช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ดัจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่

ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว

เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง

ได ้จากบรษัิท ประกันท่ัวไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ  


