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ออกเดินทาง   21-25 ,24-28 กนัยายน 59  

                    28 กนัยายน - 2 ตลุาคม 59 

                     1-5 ,5-9 ตลุาคม 59 

วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง  

23.30 พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสายขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน NOK SCOOT   
เจา้หน้าท่ี คอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง    

วนัท่ีสอง           สนามบินเถาหยวน -  เมืองไถจง –หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจัง๋  
                       วดัเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจีย่ไนทม์าเก็ต  
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03.10 น าท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน NOK SCOOT   เท่ียวบินท่ี XW”182  
                      (ไม่มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) 
08.05 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไตห้วนั   หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้ รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอรบั น าท่านเดินทางไปยงั เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาค

ตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของมณฑลไตห้วนั ปัจจุบนัเป็นศูนยว์ฒันธรรม ทางการศึกษา 
เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไตห้วนั  
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และยงัเป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั เมืองไถจง เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในไตห้วนั ระหวา่ง

ทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม น าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงมี 
ความงดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอรแ์ลนด์แหง่ไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตซนัมนูเลก เนชัน่แนลซีนิก

แอเรีย ซ่ึงการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งขึ้ นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน ้าสู่ยอดเขา ท่ีนับจากความสูงระดบั 
600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ท าใหต้วัทะเลสาบ
มองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา” จากน้ันน าท่าน 
นมสัการอฐิัของพระถงัซ าจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965   

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีพ้ืนเมือง  

หลงัอาหาร น าท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจื้ อและศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวินหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แหง่ภูมิ

ปัญญาและเทพเจา้แหง่ความ lส าเร็จน าท่าน ชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ ไนทม์าเก็ต   เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจง

และ เป็นตลาดคนเดินท่ีมีรา้นคา้ครบครนัจ าหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
                   เพ่ือไม่เป็นการรบกวนการช็อปป้ิงอิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  NEW TAIPEI CONVENTION CENTER 4*แช่น ้าแร่ภายในหอ้งพกัใหท่้าน

ไดพ้กัผ่อน  

วนัท่ีสาม          เมืองไทเป-ชมศูนยg์ermaniumและนาฬิกา-รา้นขนมพายสบัปะรดเหวยเก๋อ 
                       ตึกไทเป101(ไม่รวมบตัรข้ึนตึก)- Duty Free-Taipei Fish Market-ซีเหมินติง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป น าท่าน ชมศูนย ์ germanium เป็นสรอ้ย มีพลงัพิเศษช่วยใน
การปรบัสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในรา่งกายใหส้มดุล รา่งกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวยีน
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โลหิตดี ช่วงยใหร้า่ยการสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกาหลากหลายแบรนดจ์ากทัว่

โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม จากน้ันใหท่้านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั เพ่ือน าท่านเดินทางสู ่

รา้นขนมพายสบัปะรดซ่ือดงัเพ่ือใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากอนัขึ้ นช่ือของไตห้วนั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั   เมนู เส่ียวหลงเปา ท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั 

หลงัอาหาร  น าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้าน
ไดเ้ลือกซ้ือมากมาย จากน้ันน าท่านเดินทางไปชมตึกไทเป 101 ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัตึก 101 ใหท่้านสมัผสั
นวตักรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วนั สญัลกัษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 
เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญห่นักกว่า 660 ตนั  
ท าหนา้ท่ีกนัการ สัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศอยา่งดี ตวั 
อาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8  ปลอ้งตอ่กนั และยงัมีลิฟท์ท่ี เร็วท่ีท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรต่อ
นาที  น าท่านเดินทางต่อไปยงั TAIPEI FISH MARKET  หรือ ตลาดปลาไทเป ซ่ึงเป็นตลาดขายปลาและ

อาหารทะเลสดๆ ซ่ึงเป็นตลาดติดแอร ์มีขายอาหารทะเลทั้งแบบสดๆ และแบบส าเร็จท่ีพรอ้มรบัประทานได ้
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ทนัที ท่านสามารถเลือกซ้ือ ชิมและล้ิมลอง ทั้งซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอนสดๆ ปูอลาสกา้ หอยนางรมสด กุง้ 

หอยเซลล ์  ขา้วป้ันหน้าต่างๆ ขนม ผลไม ้ ท่ีพรอ้มรบัประทานไดเ้ลย  จากน้ันจากน้ัน น าท่านไป ชอ้ปป้ิง  

ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่  สยามสแควรเ์มืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด ์ เนมสไตลว์ยัรุน่ 
กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยีห่อ้
ต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั ถือวา่ถูกท่ีสุดใน
โลก   อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช็อปป้ิงของท่าน อิสระรบัประทานอาหารตาม
อธัยาศยั หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ORCHARD PARK HOTEL ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตาม

อธัยาศยั  
วนัท่ีส่ี         หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ้ิน-อุทยานเหยห๋ล่ิว–อณุสรณเ์จยีงไคเช็ค- MITSUI OUTLET PARK 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หหลงัอาหาร น าท่านสมัผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง  

จ่ิวเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่ง 
หน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ 
รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง 
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หลงัอาหาร น าท่านไปยงั อุทยานเยห๋ล่ิว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็น

แหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมี

รูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกเมื่อหลายลา้นปีก่อนท าใหเ้กิดการทบัถมของแนวหิน

ตามชายฝั่งในรูปร่างท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเทา้เทพธิดา  

,เทียน ,ดอกเห็ดเตา้หูร้งัผ้ึง และท่ีโดดเด่นมีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คือ “เศียรราชินี” หลงัจากน้ัน น าท่าน
เดินทางสู่ อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวม รูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมด
เก่ียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู่ 
ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรกัษาการหน้ารูป้ั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซ่ึงจะ
มีขึ้ นทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แหง่น้ี น าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิง
ของไตห้วนั MITSUI OUTLET PARK OUTLETS ซ่ืงเป็นเอ๊าทเล็ต
มอลลท่ี์มีรา้นคา้แบรนดต่์างๆใหท่้านไดเ้ลือกหลากหลายยี่หอ้ มี

รา้นคา้โซนอาหารต่างๆมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมตาม

อธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช็อป้ิงของท่านจงึอิสระ

อาหารม้ือเย็นตามอธัยาศยั 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ORCHARD PARK HOTEL  หรือเทียบเท่า ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตาม

อธัยาศยั  
 

วนัท่ีหา้             สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบกล่องบนรถ 

-4- 
06.00  น าทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
09.15 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT   เท่ียวบินท่ี  XW 181  
                      (ไม่มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) 

11.50  ถึงท่าอากาศยาน สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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เง่ือนไขและราคา 

 

ราคาน้ี รวมภาษีน ้ามนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพ่ิมข้ึนหลงัจาก 

วนัท่ี  1 สิงหาคม   2559  ทางบริษทัฯ  จะเรียกเก็บตามจรงิ** 

***กรุป๊ตอ้งมากกว่า 15 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทาง*** 

 

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป – กลบั พรอ้มภาษีสนามบิน และค่าประกนัภยัการบิน 
- ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน  
- ค่าพาหนะน าเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. 
- ค่ามคัคุเทศกม์ืออาชีพ และหวัหน้าทวัร ์น าเท่ียวและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดั 

   ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต *(ส าหรบัผูสู้งอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท ค่ารกัษาอยูใ่นขอ้จ ากดั
การตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ 

 
 

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัทา่นเดี่ยว 
จา่ยเพิ่ม 

21-25 กนัยายน 59 13,999 13,999 13,999 13,999 3,600 

24-28 กนัยายน 59 13,999 13,999 13,999 13,999 3,600 
28 ก.ย.-2 ต.ค 59 14,999 14,999 14,999 14,999 3,600 
1-5 ตลุาคม 59 13,999 13,999 13,999 13,999 3,600 
5-9 ตลุาคม59 13,999 13,999 13,999 13,999 3,600 
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อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % และภาษีทุกชนิด (ไม่รวมภาษีน ้ามนัท่ีมกีาร เปล่ียนแปลง) 

- ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ทา่นละ  800  บาท / คน /ทริป  (ลกูคา้เด็ก ช าระเงินเทา่ผูใ้หญ่) 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น คา่อาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั, ค่าซกัรีด ฯลฯ 

-วีซ่าไตห้วนั  หมายเหต ุทา่นใดที่ใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ ตอ้ง เสียค่าวีซ่าเพิ่ม 1,700 บาท  

 
เง่ือนไขในการส ารองท่ีนัง่  

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มส าเนาพาสสปอรต์ช าระงวดแรก 8,000 บาท ก่อนการเดินทาง  พรอ้มส าเนาหนงัสอื

เดินทาง ที่มีอายุเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัทีเดินทาง 

การยกเลิกส าหรบัการจองปรกติ 

* ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีทางบริษัทฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึ้ นไป ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นรายการท่ีตอ้งท าวีซ่า 

 
หมายเหต ุ
* บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
* บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอื่นๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ ควบคุมของทาง 

   บริษัทฯหรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ยการสูญหาย ความล่าชา้หรือ จากอุบติัเหตุ ต่างๆ 

* หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระ ไว ้ 
   แลว้  ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
* บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ   เอกสารเดินทาง   
   ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 
* ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรบัราคาสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาขึ้ นตาม 
   จริง 
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก สาย การบิน บริษัท 
   ขนส่ง    หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทน ใหแ้ต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบั 
   ค่าบริการน้ันๆ 
* มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผูมี้ 
   อ านาจ ของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
* หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มี 
   การ    คืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆ มาให ้โดยขอสงวน สิทธ์ิการจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ให ้
   ทราบล่วงหน้า  
 


