
 

 

 

XW-T24 ไตห้วนั ไทเป เกาสง เหยห๋ล ิว่ ไทจง ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 6วนั4คนื  

 

TAIWAN TAIPEI KAOSHIUNG ไทเป เกา
สง ไทจง เหยห่ลิว่ ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

เกาสง วดัโฝกวงัซนั เจดยีเ์สอืเจดยีม์งักร ศนูยศ์ลิปโกดงั ผูห่ล ี ่ลอ่งเรอืทะเลสาบ
สรุยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋ วดัเหวนิหวู ่วดัจงไถฉ่านซือ่ ไทจง ไทเป เหยห๋ลิว่ 
อทุยานหลิว๋ หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน ตกึไทเป 101 อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ช็อปป้ิง

ตลาดดงั ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ลุย่ฟ่งไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดซเีห
มนิตงิ 

พกัโรงแรม ไทเป2คนื ไทจง1คนื เกาสง 1คนื ฃน า้แร ่1คนื 
เมนูเลศิ >> ชาบบูฟุเฟ่ไตห้วนั เสีย่วหลงเปา ซฟีดูสเ์หย่

หลิว๋ 

ก าหนดการเดนิทาง กมุภาพนัธ ์- มนีาคม 2561 

เดนิทางโดยสายการบนิ  NOKSCOOT เครือ่งแบบ B777 -200 ล าใหญ ่415ที่
น ัง่ น า้หนกักระเป๋า 20 KG 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  เถาหยวน เจีย่อี ้เกาสง 

3  เกาสง หนานโถว ผูห่ลี ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋ วดัเหวนิหวู ่วดั
จงไถฉ่านซือ่ ชมิชา ไทจง ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

4  เจีย๊อี ้- ไทเป - ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้) - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ชอ้ปป้ิงซี

เหมนิตงิ 

5  ไทเป วดัหลงซาน หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน อุทยานเหยห๋ลวิ ดวิตีฟ้ร ีซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

6  ทา่อากาศยานเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

31 Jan - 05 Feb 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

22 - 26 Feb 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

28 Feb - 05 Mar 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 6,500 

14 - 18 Mar 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ประต ู5-6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT(XW) โดยมเีจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัที ่

2 เถาหยวน เจีย่อี ้เกาสง 

02.1

5  

เดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 

(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบน
เครือ่ง 

07.0

5  

เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ไตห้วนั ผา่นพธิกีารประทบัตราหนงัสอื
เดนิทาง รบักระเป๋าสมัภาระ พบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตอ้นรบัทา่น น าทา่นขึน้รถโคช้ปรบั
อากาศ (บรกิารอาหารวา่ง น ้าเตา้หู+้ขนมปัง) ประเทศไตห้วัน ซึง่เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่



ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 
กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกาสง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูขา้วมนัไกช่ือ่ดงั 

บา่ย  เดนิทางถงึ เมอืงเกาสง เกาสงเมอืงทางตอนใตข้องไตห้วันและถอืวา่เป็นจังหวดัทีม่คีนอยู่
หนาแน่นมากทีส่ดุเป็นอนัดบั 2 รูจั้กกนัดใีนเมอืงทา่ทีส่ าคญัและใหญท่ีส่ดุของไตห้วันและยังเป็น
เมอืงอตุสาหกรรม เกาสงเป็นชมุชนเกา่แกท่ีเ่ร ิม่จากการเป็นหมูบ่า้นชาวประมงของชนพืน้เมอืง 
ผา่นประวัตศิาสตรห์ลากหลาย และมารุง่เรอืงขึน้ในชว่งการปกครองของญีปุ่่ น ซึง่เรยีกทีน่ีว่า่ 
Takao ตามภาษาพืน้เมอืงเดมิ เป็นชว่งทีญ่ีปุ่่ นครอบครองไตห้วันนี้เอง ทีเ่กาสงไดรั้บการพัฒนา
อยา่งตอ่เนื่องในฐานะฐานทัพเรอื เมอืงทา่ และแหลง่อตุสาหกรรมส าคญัเครอืขา่ยทางรถไฟ
ทา่เรอืสมยัใหม ่โรงงาน โรงกลัน่น ้ามัน สนามบนิ ก็ถกูสรา้งขึน้ในชว่งนี้ หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 
แมจ้ะเสยีหายจากการทิง้ระเบดิ แตท่ีน่ี่ก็ไดรั้บการฟ้ืนฟขูึน้อกีครัง้ และคงต าแหน่งเมอืงทา่ทีใ่หญ่
ทีส่ดุในไตห้วันนับตัง้แตนั่น้มา 

จากนัน้น าทา่นนมัสการ วดัโฝวกวงซนั วัดแหง่นี้มปีระวัตศิาสตรม์ายาวนาน เป็นวัดทีม่อีาณาเขต
กวา้งขวางปกคลมุภเูขาทัง้ลกู นอกจากมอีาณาบรเิวณมากมายแลว้ภายในตวัวดัยังมกีารกอ่สรา้ง
โบสถท์ีส่วยงาม,รปูปัน้พระโพธสิตัวอ์งคใ์หญบ่นเขาและรปูปัน้พระอรหนัตห์ลายรอ้ยองคร์ายรอบ 
จนสมควรแกเ่วลาน่าทา่นเดนิทางไป เจดยีเ์สอืเจดยีม์งักร ตัง้อยูภ่ายในทะเลสาบดอกบวั 
บรเิวณปากมังกรจะเป็นทางเขา้สูภ่ายในเจดยี ์และบรเิวณปาก เสอืจะเป็นทางออก  สามารถขึน้ไป
ยังชัน้บนเพือ่ชมทวิทัศนร์อบๆบงึทีม่สี ิง่ปลกูสรา้งและวัดตา่งๆรอบบรเิวณ เจดยีค์ูแ่หง่นี้ถกูสรา้งขึน้
เพือ่เป็นทีร่ะลกึแกเ่ทพเจา้กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัยก์ารเดนิเขา้ไปทางปากของมังกรและ
เดนิออกมาทางปากของเสอืถอืเป็นเสมอืนการเปลีย่นจากความโชครา้ยใหก้ลายเป็นความโชคด ี
น าทา่นเดนิทางไปชมศนูยศ์ลิปะ(Pier 2Arts Center,駁二藝術特區) เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสดุ

ฮปิขนาดใหญข่องเมอืงเกาสง ทีม่กีารน าเอายา่นโกดงัเก็บของเกา่รมิทะเลมาปรับเปลีย่นศนูยร์วม
ผลงานทางดา้นศลิปะทีท่ัง้จัดแสดงอยูก่ลางแจง้และในโซนจัดแสดงพเิศษ มรีปูปัน้และผลงาน
ประตมิากรรมตัง้อยูม่ากมายโดยรอบ สว่นตามผนังของโกดงัเกา่ก็จะมงีานกราฟิตเิท่ๆ อยูด่ว้ย มี
โซนทีม่รีา้นคา้เฟ่ทีต่กแตง่เกไ๋ก ๋ ตัง้เรยีงรายกนัอยู ่มตีลาดนัดแฟชัน่ ของมอืสอง และของท ามอื
ทกุๆวันอาทติยด์ว้ย นอกจากนี้ก็ยังมเีสน้ทางส าหรับป่ันจักรยานชมบรรยากาศยา่นเกา่พรอ้มงาน
ศลิปะดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น า ทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดลุย่ฟงไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืแหลง่รวมอาหารมากมายอนั
เลือ่งชือ่ แหง่เมอืงเกาสง  จนสมควรแกเ่วลาน า 

:ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Wen Bin Hotel Kaoshiung  Hotel หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

 

 

 



วนัที ่3 เกาสง หนานโถว ผูห่ลี ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋ วดัเห
วนิหวู ่วดัจงไถฉ่านซือ่ ชมิชา ไทจง ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว ตัง้อยูท่างภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมอืง
อตุสาหกรรมและเมอืงทา่เรอืทีส่ าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง และเป็นเมอืงทีไ่ด ้
ชือ่วา่น่าอยูท่ีส่ดุในไตห้วัน เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่อีากาศบรสิทุธิจ์ากการทีม่ภีเูขาสงู
ลอ้มรอบแปดทศิ นอกจากอากาศดแีลว้ยังเป็นแหลง่น ้าแรท่ีด่ทีีส่ดุของไตห้วันดว้ย
เดนิทางสู ่วดัจงไถฉ่านซือ่ วัดนี้ไดร้ับการกลา่วขานวา่เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็น
อนัดบัสามของโลกรองจากนครวาตกินั และวดัมหายานทีธ่เิบต อกีทัง้ยังเป็นวัดทีม่กีาร
ออกแบบใหท้ันสมัยทีส่ดุในไตห้วัน มรีปูทรงคลา้ยฐานยงิจรวดทีค่วามสงู 150 เมตร 
ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวศิวกรคนเดยีวกบัผูท้ีอ่อกแบบตกึไทเป 101 โดยใช ้

หนิแกรนติมาเป็นโครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่ เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบรูณ์ใน
ปี ค.ศ. 2001จากแรงศรัทธาของพทุธศาสนกิชนและเหลา่บรรดาลกูศษิยท์า่นพระ
อาจารยเ์หวยเจวีย๋นับแสนคน ระหวา่งนัน้ในปี ค.ศ.1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง
ทีเ่มอืงหนานโถว แผน่ดนิแยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมูบ่า้นหายไป แตว่ัดจงไถฉานซือ่
กบัไมเ่ป็นอะไรเลย ยิง่เป็นการสรา้งความศรัทธาใหก้บัผูค้นในไตห้วันอยา่งมาก ผูก้อ่ตัง้
คอืทา่นพระอาจารยเ์หวยเจวีย๋มหาเถระ วัดจงไถฉานซือ่มชีือ่เสยีงในดา้นการฝึกสมาธิ
นกิายเซนหรอืฌานสมาธทิีส่บืทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี พระสงฆแ์ละภกิษุณี
มจี านวนกวา่ 1,600 รปู เป็นภกิษุ 400รปู เป็นภกิษุณี 1,200รปู มกีารแยกเรยีนกนัอยา่ง
ชดัเจน ไมเ่รยีนรวมกนัเป็นวทิยาลยัสงฆฝ่์ายชายกบัฝ่ายหญงิ 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้น
ลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีัศนียภาพของน ้าและภเูขาทีส่วยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากที่
ไกลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวาม
ยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ท าใหต้วัทะเลสาบมองแลว้
คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่สรุยินัจันทรา น า
ทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   

  

บา่ย  น าทา่นนมัสการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้
แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ทีต่ัง้อยู่
ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน น าทา่นไป แวะ ชมิชาอูห่ลงทอ้งถิน่ 
รสชาตดิ ีไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตก 
ของเกาะไตห้วันเป็นเมอืงใหญอ่นัดบัที3่ ของมณฑลไตห้วันปัจจบุนัเป็นศนูยว์ฒันธรรม
การศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลยั
และสถาบนัอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกนั
ยังเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วนั งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วัน
จัดขึน้ในวัดเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็นประจ าทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาด
เรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วนั ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศน์
สองขา้งทางทีส่วยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศ  ชาบไูตห้วนั 

หลงัอาหารน าทา่นไปชมและชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ฟ่งเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาด



คนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่
ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของ
ชาวไตห้วนั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Renmei Fashion Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่4 เจีย๊อี ้- ไทเป - ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้) - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ชอ้ป
ป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลาง
ทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม 
เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน 
ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก เดนิทางถงึ ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้
ขนมยอดนยิมของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้
ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

ทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมชัน้ 89 คา่ขึน้ชมววิทา่นละ 600NT) ตกึทีม่คีวาม
สงูถงึ 509 เมตร สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจีดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย 
ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ท าหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาที่
เกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่
นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้ังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและ
ชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี้เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง
ทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของ จากนัน้น าทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็น
แหลง่รวม รปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง 
ไค เชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ า
ประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค 
เชค็ ซึง่จะมขี ึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมิ
นตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตล์
วัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนด์
ทีด่งั ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่, NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่
ในสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก อสิระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั  เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาใน การชอ้ปป้ิงอยา่งคุม้คา่(อาหารค า่อสิระตาม
อธัยาศยั)จนสมควรแกเ่วลา 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Taipai wemeet Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  



 

วนัที ่5 ไทเป วดัหลงซาน หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน อุทยานเหยห๋ลวิ ดวิตีฟ้ร ีซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของ
เมอืงไทเป ตัง้อยูใ่นแถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนี
ชาวฝเูจี๊ ยนชว่งปีค.ศ. 1738 เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบชูาสิง่ศกัสทิธิต์ามความเชือ่ของ
ชาวจนี มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพทุธของจนีแตม่ ีลกูผสมของความ
เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่
แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป วดัหลงซาน แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะ
เจา้แมก่วนอมิเป็นหลกั แตก็่จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกวา่ 
100 องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่ับทมิ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพ
เยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวัง 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน อสิระชอ้ปป้ิงที ่ซ ึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ี
ชือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมา
ขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้น
พากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็น
ฉากในการถา่ยท าภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชือ่" และ "อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ" ทศันยีภาพ
ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาชืน่ชม
ความงดงามของทีน่ี่ นอกจากนี้ยังมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ท าให ้
จิว่เฟ่ินกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของ
กนิทีแ่ปลกตา อกีทัง้ยังมบีวัลอยเผอืกทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในไตห้วัน เนื่องจากมรีสชาตแิบบ
ดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อกี
มากมายทีท่ าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน (ถา้ตรง
เสาร–์อาทติย ์ตอ้งเปลีย่นไปขึน้รถประจ าทาง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร เมนูซฟีูตเหยห่ลิว่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเกดิจาก
การกดักรอ่นของน ้าและลมทะเลประกอบกบัการเคลือ่นตวัของแผน่เปลอืกโลก ท าให ้
เกดิโขดหนิและชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รปู
เทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และทัว่โลก จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่ไทเป จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วันทีศ่นูย ์
GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกาย ซึง่
สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยให ้
รา่งกายสดชืน่ลดอาการปวด น าทา่นสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้
ครบครัน จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบั และอาหารทาน
เลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด น ้ามะระป่ัน และอืน่ๆ อกี



มากมาย (อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั) 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Taipei wemeet Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  อาหารเชา้แบบกลอ่ง 

07.00  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

09.40  เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  

(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วม
คา่อาหารบนเครือ่ง 

12.40  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้
บร ิทัฯกอ่นท าการจอง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของ
เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบ
วา่ ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 
ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบ
จา่ยช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน) ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น   



*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภา นี า้มนัหรอืภา ใีดๆ จาก
สายการบนิ* 

หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวร ์คา่ทวัร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจ า 
คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯ
กอ่นทีท่ าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถ
ออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่
ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนี้รับเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก
ลกูคา้โดยตรง *** 

***ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง***  

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก 3คนื พักหอ้ง
ละ 2-3 ทา่น อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ 
คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอุบตัเิหตตุาม
กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกั าพยาบาล ไมร่วมประกนัสุขภาพ เจ็บไข(้กรณี
ตอ้งการซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ ตดิตอ่บร ิทั) รวมคา่ภา สีนามบนิทกุแหง่และคา่ภา นี า้มนั
ของสายการบนิตามรายการ *คา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้, 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีี
ชอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก./1
ทา่น) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติ
(เก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,200 NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจในการบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 30 วันลว่งหนา้(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  



 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดั
จ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื **กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้ง
ท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่น
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทัวรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขของ
บรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง 

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุตัเิหตตุา่งๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ด
ถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจาก
คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 



การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถ
ทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพการเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่
ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
8) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
9) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


