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TAIWAN พาชมอาหลีซ่นั พาเทีย่วผงิซ ี BY XW 

6 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิ Nokscoot   (XW) 

    
 

 

          รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• พาชม 3 หมูบ่า้นโบราณ 3 เมอืง ชือ่ดงัของไตห้วนั  
• ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลีซ่นั ... พรอ้มน ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั 
• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
• ถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 
• สายการบนิ Nokscoot เครือ่งใหญ ่ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 สะดวกสบาย 
 

          ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

     เดอืน กรกฎาคม – สงิหาคม 2561                                 ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 15,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมอืง)  X X X  

2 

ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) XW182  - เมืองหนานโถว – รา้นอู่

หลง -  ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิัน จันทรา - วัดพระถงัซมัจั๋ง –  

วัดเหวนิหวู่–เมอืงเจยีอี ้ 

Box O O 
RENKI LAKE  HOTEL

หรอืเทยีบเทา่ 

 ราคาเพยีง 15,900.- 
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3 
อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - น่ังรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - 

เมอืงไถจง – หมู่บา้นสายรุง้ - ฝงเจีย่ไนท ์
O O O 

MOVING STAR 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ไถจง-ไทเป-รา้นพายสบัปะรด-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็- 

Germanium shop-ตกึไทเป101(ไม่รวมคา่ข ึน้ตกึชัน้89) 
O O X 

LOOK  HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน- ผงิซ-ีหมูบ่า้นสอืเฟิน-  ไทเป- รา้นคอสเม

ตคิ-ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ-เถาหยวน                                                                     
O O X 

WELL GARDEN 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 ไตห้วัน(สนามบนิเถาหยวน) – กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมอืง)XW181 Box X X  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  กรงุเทพ (สนามบนิดอนเมอืง)  

23.00 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์5 

ประต ู5 สายการบนินกสกูต๊ (NokScoot) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
กอ่นขึน้เครือ่ง 

** เวลานดัหมาย 21.00 น. ส าหรบัไฟลท์บนิ XW182 เวลา 00.20 น. ** 

หมายเหต ุ

**  ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ ** 

เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOT ซึง่สายการบนิจะท าการสุม่จับทีน่ั่งว่างบนเครือ่ง 
(Random Seat)  ซึง่เป็นทีน่ั่ง STANDARD SEAT ใหก้บัลกูคา้เทา่นัน้ โดยหากทา่นมคีวาม
ประสงคจ์ะระบุทีน่ั่งบนเครือ่งหรอืตอ้งการเปลีย่นทีน่ั่งใหม่ จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

** (สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดใ้นทา้ยรายการ) ** 

วนัที ่2:  
ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) XW 182 - หนานโถว-รา้นชาอูห่ลง-ลอ่งเรอืทะเลสาบ
สุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิอู-่เจยีอี ้

02.15 น. 
ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (NokScoot) เทีย่วบนิที ่XW182                                                  

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

หมายเหต ุ

**เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW182 รายละเอยีดดงันี*้* 

XW182  02.15 - 07.05 น.ส าหรบักรุป๊เดนิทางวนัจนัทร,์ วนัพธุ,วนัพฤหสับดแีละวนัอาทติย ์
XW182   00.20 – 05.10 น. ส าหรบักรุ๊ปเดนิทาง วนัองัคาร, วนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์

07.05 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมอืงไตห้วัน  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากทา่นไดผ้่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แฮมเบอรเ์กอร+์เครือ่งดืม่) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วัน ทีไ่ม่มทีางออกสู่

ทะเลซึง่เป็นจุดศนูยห์รอืเรยีกว่าสะดอืของเกาะไตห้วัน น าทา่นชมิชาอูห่ลงตน้ต าหรับยอดนยิมส าหรับ

คนรักสขุภาพ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซ ึง่เป็นทะเลสาบน ้าจืดทีเ่กดิข ึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสงูทะเลสาบแห่งนี้จะมี

รูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือน

พระจันทร์เสี้ยวที่ก าลังประกบกันอยู่และยั ง เ ป็น

ต าแหน่งฮวงจุย้ทีด่มีีมังกรลอ้มรอบ พื้นทีบ่รเิวณนี้ถอืว่า

เป็นจุดรับพลงัมังกรทีส่มบูรณ์ทีส่ดุของไตห้วัน   น าทา่น

น่ังเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงาม

บรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนัน้น าท่านสู ่วดั

พระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถงัซมัจั๋ง 

ทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบ

ในมุมสงูอกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรูปกบัมุมทสีวยทีสุ่ดของ

ทะเลสาบสรุยิัน จันทรา 

 

จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพ

กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์และเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ลา่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่

จันทรา” ทีม่ีชือ่เสยีงมากในดา้นความรักที่วัดหลงซานไทเป วัดนี้ถอืว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้

ส าคัญทีท่่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาทีว่ัดนี้ ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสงิโต

หนิอ่อน 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่หนา้วัด ซึง่มีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลัง ใหท้่านได ้

ถา่ยรูปคูอ่กีดว้ย น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงเจยีอี ้เมอืงคอ่นไปทางใตข้องไตห้วัน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  RENYI LAKE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3:  อทุยานอาหลีซ่นั – ชมป่าสนพนัปี – น ัง่รถไฟโบราณ – เมอืงไถจง – ฟงเจ ีย่ไนท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช ้

เวลาน่ังรถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางทีว่ ิง่ข ึน้เขาสงูไปเรื่อยๆ ท่านจะไดช้มววิภูเขาสูง

เรยีงรายกนัไตต่วักนัสลบักบักอ้นเมฆเป็นววิทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจยิง่นัก เดนิทางเขา้สูอุ่ทยานอาหลีซ่นั เป็น

อุทยานทีม่ีความสวยงามและมีชือ่เสยีงโดง่ดังมากของไตห้วัน น าท่านเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลกัษณะ

ทางเดนิขึน้ลงไลร่ะดบัแบบขัน้บันไดสลบัทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง 

ป่าสนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะ

ถ่ายรูปรอบๆพรอ้มกบัเดนิชวิกบัอากาศเย็น

สบายสดูโอโซนไดอ้ย่างเต็มที ่จากนัน้ น า

ท่านน่ังรถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟสาย

อาลีซันที่ญี่ปุ่ นมีการสรา้งข ึน้ตัง้แต่ ค.ศ.

1912 ในสมัยทีย่ังปกครองไตห้วัน เพื่อใช ้

เป็นเสน้ทางล าเลยีงไมส้นใหญ่บนเขาอาห

ลี่ซันลงมายังพื้นที่ดา้นล่าง เสน้ทางรถไฟ

สายนี้สงูเป็นอันดับที ่ 13 ของโลก และสูง

เป็นอันดบั 2 ของเอเชยี  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บนอาหลีซ่นั) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง  เมอืงใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงไถจง น า

ท่านสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นทหารผ่านศกึของพรรคกก๊มนิตัง๋ในยุคสงครามกลางเมืองของ

จีน ทีเ่ดนิทางลีภ้ัยมารวมตวัทีไ่ตห้วัน เวลาผ่านมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกนั

ไป ต่อมามีโครงการรื้อหมู่บา้นแห่งนี้และสรา้งเป็นเมืองใหม่แต่... ในระหว่างทีท่ าการรื้อถอนมีทหาร

เกา่นายหนึง่นามว่า คณุปู่ หวง หย่ง ฟู่  ตดัสนิใจวาดภาพและระบายสแีนวก าแพง และตวับา้น นัยว่าเป็น

เสมือนการบอกลาหมู่บา้นแห่งนี้ที ่ภาพวาดบนก าแพงและตวับา้นสะดดุตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีนัทีส่ดใจ

เป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตวัหนังสอื ตวัการต์นู ใบหนา้คน จนไดร้ับการกลา่วขานในวงกวา้ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสนิคา้

หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้นเครือ่งส าอางคจ์ากญีปุ่่ น รา้น

รองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ยี่หอ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 100 

รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบื่อ

เพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญ่ทีส่ดุ

ของไถจงอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  MOVING STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4:  
เดนิทางเมอืงไทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - 
Germanium Power -ตกึไทเป 101 (ไมร่วมชมววิช ัน้89) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง) น าท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ รา้นพาย

สบัปะรด ทีถ่อืว่าเป็นขนมสญัลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมือนขนมประจ าชาตเิลยก็ว่าได ้แนะน าใหท้่าน

ซือ้เป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร TAKAO ...เมนสูุกีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น 

 

น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งข ึน้เพื่อร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาใน

การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคาร

ประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่ าคญัคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึ
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รูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรือมาดามของท่านเจียงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไม่ไดม้ีแค่รูปภาพ

เท่านัน้ทีเ่ล่าเรื่องราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสนุประจ า

ต าแหน่งทีจ่ัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถา่ยรูปพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวัตศิาสตร์ไป

พรอ้มกับส ิง่เหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่ส าคัญคือบริเวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีต

ประธานาธบิดเีจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความ

เคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่ง

สรอ้ยขอ้มือ Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตเุจอมาเนี่ยม ทีม่ีคุณสมบัต ิท าใหเ้ลอืดลม

เดนิดขี ึน้ เพิม่ความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอัญมณี

ล ้าค่าทีห่ายากซึง่มอียู่ไม่กีท่ีใ่นโลก  น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์

ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มีรูปคู่กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน! .. 

โครงสรา้งของตกึนี้แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี้เป็นตกึทีม่คีวามสงู

ถงึ 508 เมตร ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตนัทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตวัตกึไว ้และชว่ย

การสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่

1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลกเพือ่ข ึน้จุดชมววิช ัน้ 89 ราคา 

600 NTD ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

       น าคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  LOOK HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5:  
หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – ผงิซ ี– หมูบ่า้นสอืเฟิน – ปลอ่ยโคมลอยผงิซ ี ( ไมร่วมคา่โคม

ขงหมงิ ) – เมอืงไทเป - รา้นคอสเมตคิ – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น า น าท่านสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทาง

รถไฟแห่งแรกของไตห้วันทีส่รา้งข ึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองทีม่ีชือ่เสยีง

ตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ แตใ่นยุคปัจจุบันนี้

ทีห่มู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่ีการขายของพื้นเมือง ทัง้ขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมอืง

หรือทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยังมโีลเกชัน่ความสวยงามและโดด

เด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดร้ับคดัเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีย่เ์กาหล ีซรีี่ยไ์ตห้วันและการต์นูแอนิ
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เมชัน่ของญี่ปุ่ นทีฉ่ายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของ

หมู่บา้นจิว่เฟ่ินจากการต์ูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรือถ่ายรูปอีกแห่ง

หนึ่งของไตห้วัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทติยจ์ะตอ้ง

เปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ข ึน้และลงเหมือนคนทอ้งถิน่ ท่านจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่

และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เขตผงิซ ีทีน่ี่เร ิม่โด่งดัง

และมีนักท่องเทีย่วแวะเวียนมากันมากขึน้ หลังจากทีภ่าพยนตรร์ักโรแมนตกิชือ่ดังของไตห้วัน เรื่อง You 

Are the Apple of My Eye ออกฉายเมื่อปี 2011 ซึง่มีเสน้ทางรถไฟสายผงิซเีป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายท า

ของภาพยนตรเ์รือ่งนี้ ท าใหท้ีน่ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟสาย โรแมนตกิของไตห้วัน และอีกหนึง่

สถานทีเ่ทีย่วของเขตผงิซน่ัีนก็คอื หมูบ่า้นสอืเฟิน เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ทีม่ีทางรถไฟสายผงิซวี ิง่ผ่านตรง

กลางหมู่บา้น สองขา้งทางเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่กีย่วกับโคมไฟขงหมงิทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของหมู่บา้น

แห่งนี้ ทีน่ี่มีเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL หรือเทศกาลปล่อยโคมลอยขงหมงิจัดขึน้ทกุปี

ในชว่งระหว่างตรุษจนี ทา่นสามารถเขยีนค าอธษิฐานลงบนโคมขงหมงิและปลอ่ยโคมทีน่ี่ได ้ 

(ไมร่วมคา่โคมขงหมงิ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นแวะชม รา้นเครือ่งส าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมาย

หลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืว่า

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมที่สดุของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทยีบกับเมืองไทยคอืสยามสแควร์

ไตห้วัน หากเปรียบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมียงดงไตห้วัน ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และ

รองเทา้กีฬ่ายี่หอ้ต่าง ๆ ยังมีสนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แต่ทีน่ี่ไม่ไดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมี

รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้บัเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อน

สเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนี้อยู่ทีซ่เีหมนิตงินี่เอง    

ค า่ 
อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

         น าคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  WELL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6:  ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) XW181  
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 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั 

09.40 น. 
 อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ นกสกูต๊ (NokScoot) โดย

เทีย่วบนิที ่XW181 (ไม่มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

หมายเหต ุ

**เนือ่งดว้ยทางสายการบนินกสกูต๊มกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ XW181 รายละเอยีดดงันี*้* 

XW181  09.40 - 12.15  น.  ส าหรบักรุ๊ปเดนิทาง วนัจนัทร,์ วนัพธุ,วนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์
XW181  06.20 – 08.55 น. ส าหรบักรุ๊ปเดนิทาง วนัองัคาร, วนัศุกร ์และวนัเสาร ์

12.15น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
 

 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : ไตห้วนั พาชม อาหลีซ่นั พาเทีย่วผงิซ ี6 วนั 4 คนื BY XW 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ  

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ  

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

ทา่นละ 

  สงิหาคม 2561    

24 – 29 สค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 5,500.- 10,000.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศูนยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกท่านทราบวา่รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 
รวม 1,200 เหรยีญไตห้วนั /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 20 กโิลกรัม 

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,200 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสือเด ินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

คา่ธรรมเนียม 1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท า
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การ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บ

คา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

**ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  
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ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคน

เขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้ส ิน้** 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 


