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TAIWAN TAIPEI ALISHAN ไทเป อาหลซีนั ไทจง เหยห่ลิว๋ ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  
ผูห่ล ี ่ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  วดัพระถงัซมัจ ัง๋  วดัเหวนิหวู ่ วดัจงไถฉ่านซือ่ ไทจง  

ไทเป เหยห่ล ิว๋ อทุยานหลิว๋ หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน ตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่ขีน้) อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั  
น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี  พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค   

ช็อปป้ิง3ตลาดดงั ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  ตลาดซเีหมนิตงิ  
พกัโรงแรม4ดาว ไทเป2คนื ไทจง1คนื เจีย๊อ ี ้1คนื   

เมนูเลศิ >> ชาบูไตห้วนั ปลาประธานาธบิด ีสเต็กไตห้วนั 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

  
 

   

06 - 11 ม.ิย. 60 19,988 5,500 25  
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13 - 18 ม.ิย. 60 19,988 6,500 25  

20 - 25 ม.ิย. 60 19,988 5,500 25  

27 ม.ิย. - 02 ก.ค. 60 19,988 5,500 25  

 

วนัแรก      สนามบนิดอนเมอืง    

22.30 น.  พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 6
เคานเ์ตอร ์6-7 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัทีส่อง   สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิเถาหยวน - หนานโถว- ผูห่ล ี ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  
                วดัพระถงัซมัจ ัง๋  - วดัเหวนิหวู ่- วดัจงไถฉ่านซือ่ - ชมิชา - ไทจง - ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต   
                                                                                                                          เชา้,เทีย่ง,เย็น 
02.15 น.  ออกเดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 

(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง )  
**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 

07.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ไตห้วนั   ประเทศไตห้วัน ซึง่
เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้น
ตะวันออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่
ราว 78 เกาะ มกีรุง้ไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลังจากผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงหนานโถว (บรกิารอาหารวา่ง
แบบกล่องบนรถ) ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมอืงอุตสาหกรรมและเมอืงท่าเรอืที่ส าคัญของ
ไตห้วันรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมอืงที่ไดช้ือ่ว่าน่าอยู่ที่สุดในไตห้วัน เนื่องจากเป็นเมอืงที่มอีากาศ
บรสิทุธิจ์ากการทีม่ภีเูขาสงูลอ้มรอบแปดทศิ   นอกจากอากาศดแีลว้ยังเป็นแหล่งน ้าแร่ทีด่ีทีส่ดุของไตห้วัน
ดว้ย น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีูเขา
สลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีัศนยีภาพของน ้าและภเูขาทีส่วยงามไมว่า่
จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิ
ใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภมูปิระเทศ
ทีโ่ดดเด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่
เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่สรุยินัจันทรา จากนัน้น าทา่นสู ่ 
วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมสัการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ปลาประธานาธบิด ี  
บา่ย     น าท่านนมัสการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซ ึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภมูปัิญญาและเทพ

เจา้แห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ

ไตห้วัน  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้ ท่านเดนิทางสู ่ วดัจงไถฉ่านซือ่ วัดนี้ไดรั้บการกลา่วขานว่า
เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาตกิัน และวัด
มหายานทีธ่เิบต   อกีทัง้ยงัเป็นวัดทีม่กีารออกแบบใหท้ันสมัยทีส่ดุในไตห้วัน 
มรีปูทรงคลา้ยฐานยงิจรวดที่ความสงู 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee 
เป็นวศิวกรคนเดียวกับผูท้ี่ออกแบบตกึไทเป 101 โดยใชห้นิแกรนิตมาเป็น
โครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่ เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 
2001จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหล่าบรรดาลูกศษิย์ท่านพระ
อาจารยเ์หวยเจวีย๋นับแสนคน   ระหวา่งนัน้ในปี ค.ศ.1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหว
อยา่งรนุแรงทีเ่มอืงหนานโถว แผน่ดนิแยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมูบ่า้นหายไป แตว่ัดจงไถฉานซือ่กบัไมเ่ป็น
อะไรเลย ยิง่เป็นการสรา้งความศรัทธาใหก้ับผูค้นในไตห้วันอยา่งมาก  ผูก้อ่ตัง้คอืท่านพระอาจารยเ์หวยเจวี๋
ยมหาเถระ วัดจงไถฉานซื่อมีชื่อเสียงในดา้นการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจาก
ปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี พระสงฆแ์ละภกิษุณีมจี านวนกว่า 1,600 รูป เป็นภกิษุ 400 รูป เป็นภกิษุณี 1,200 
รปู   มกีารแยกเรยีนกนัอยา่งชดัเจน ไมเ่รยีนรวมกนัเป็นวทิยาลัยสงฆฝ่์ายชายกบัฝ่ายหญงิ จนสมควรแกเ่ลา  
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น าท่านไป แวะชมิชาอู่หลงทอ้งถิน่ รสชาตดิี ไดเ้วลาพอสมควร น าท่าน
เดนิทางสู่ เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตก  ของเกาะไตห้วันเป็น
เมืองใหญ่อันดับที่3 ของมณฑลไตห้วันปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรม
การศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจ านวน
มหาวทิยาลัยและสถาบันอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกว่าเมอืง
ไทเปเท่านั้นขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของ
ไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจง
เป็นประจ าทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูกถอืว่า
เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ สเต็กและสลดับาร ์  

หลงัอาหารน าทา่นไปชมและชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื  ฟ่งเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้
ครบครันจ าหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนั เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน  

             : น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม AERIS HOTEL หรอื MIRAGE HOTEL  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 
 

วนัทีส่าม       ไทจง - พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ– อาหลีซ่นั -  ป่าสนพนัปี – เจ ีย๊อ ี ้          เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองเจี๊ ยอี้   ระหว่างทางน าท่านแวะชม พพิิธภณัฑไ์มห้อมฮโินก  ิชมความ
สวยงามของไมส้ลักรปูเจา้แมก่วนอมิ พระสงักจัจายน ์กบัเหลา่เทพ และสตัวใ์นต านานต่างๆ ของจนี ซึง่ลว้น
บง่บอกความปราณีตบรรจงจาก ความสามารถเชงิชา่งฝีมอืแกะสลักของชาวไตห้วัน ความงดงามทีท่ าใหง้าน
ศลิป์นับรอ้ยในพพิธิภัณฑไ์ตห้วันฮโินกริาคาสงูเกนิ 10 ลา้น ดว้ยคุณสมบัตพิเิศษของไมไ้ขวมู้ใ่นตระกลูฮโิน
ก ิทีใ่หท้ัง้ลวดลาย และความทนทานเกนิกว่าไมท้ั่วไปและใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีแ่ปรรูปจากไมห้อมไม ้
หอมฮโินก ิ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูอ่าหลซีนั  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าท่านเดนิทางขึน้สู่ อุทยานแห่งชาตอิาหลซีนั 
อาหลีซัน (อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ตั ้งอยู่ที่
เมอืงเจยีอี ้(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรม
หลักของการมาเยอืนทีน่ีค่อื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิ
และน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ึน้ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่ี

ความสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะ
บานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนิด และจะบานในชว่งเดอืน 3 และ
เดอืน 4  เท่านัน้   น าท่านเดนิชมดืม่ด ่ากับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีัน

โดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้สนสูง
ชัน, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และตน้ไมน้านา
พันธุ์ ซ ึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก  
ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้องซึ่งเป็น
ทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่
น าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยูท่ีท่ะเลสาบแห่งนี้ พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสน
พันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะ
ตน้มอีายุมากกว่ารอ้ยปี สู่ขา้งบนอาหลซีนั ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่

นอ้งซึง่เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่น าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่
ทะเลสาบแห่งนี้ พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ์ มคีวามสวยงามที่
แตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืเจี๊ยอี ้

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ ชาบไูตห้วนั 
             : น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม HOTEL DAY  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
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วนัทีส่ ี ่           เจ ีย๊อ ี ้- ไทเป - ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ข ึน้)-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ                                            
                                                                                                              เชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   
หลังอาหารน าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็น
ศูนย์กลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทั ้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม 
เทคโนโลย ีหรือวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้น
เหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 
ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก   
เดนิทางถงึ ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้ขนมยอดนยิม
ของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพื่อใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน 

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร ณ ภตัตาคาร  
ทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วม ช ัน้ 89 คา่ข ึน้ชมววิทา่นละ 600NT) ตกึที่
มคีวามสงูถงึ 509 เมตร สญัลักษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเป
อีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหนา้ที่กันการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เก ิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่ว ิ่งเร็วที่สุดในโลก ดว้ยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้งัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็น
ทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่
ถงึสบิแหง่บรเิวณนีเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของ  

 จากนั้น น าท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม 
รปูภาพ สิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ท่านนายพล เจยีง 
ไค เช็ค ตัง้แต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู ่
ต าแหน่งผูน้ า  ประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รู ้
ปัน้ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะ มขีึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์  
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยาม 
สแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝาก
คนที่ท่านรัก รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดัง ของ
ญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ต่างๆ เชน่, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่
ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไตห้วัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อสิระชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัย  เพื่อใหท้่านใชเ้วลาใน การชอ้ปป้ิงอย่างคุม้ค่า(อาหารค ่าอสิระ
ตามอธัยาศยั)จนสมควรแกเ่วลา 

            :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม LAMAISON HOTEL/ HOTEL INTRENDY หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั :    
 

วนัทีห่า้    ไทเป - หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน – อทุยานเหยห๋ลวิ - ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด - ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
                                                                                                                                เชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้แห่ง
ราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่การโหมขดุ
ทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากัน
อพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมกีารใช ้

จิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงชือ่ " และ " อู๋เห
ยยีนเตอะซนัซวิ " ทัศนียภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดูด
นักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี ่
นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดนิเก่าแก่ที่มีชือ่เสียงที่สุดในไตห้วัน ท าใหจ้ิ่
วเฟ่ินกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิในการ
จับจ่ายซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยังมบีัวลอยเผอืกทีโ่ด่งดังทีสุ่ดใน
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ไตห้วัน เนือ่งจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนีย้ัง
มสีนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน  

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เหยห่ลิว๋ มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเกดิจากการกดักรอ่นของน ้า
และลมทะเลประกอบกบัการเคลือ่นตัวของแผน่เปลอืกโลก  ท าใหเ้กดิ
โขดหนิและชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้
เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชี ือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะ
ไตห้วัน และ ทั่วโลก  ......จากนัน้น าทา่นเดนิทาง สู ่ไทเป น าทา่นสู ่
ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน จ าหน่าย
สนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับ และอาหารทาน
เลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด  
น ้ามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย  (อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั) 
:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม LAMAISON HOTEL หรอื HOTEL 
INTRENDY หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั :    

              

วนัทีห่ก        สนามบนิเถาหยวน  -  สนามบนิดอนเมอืง                                               เชา้ (แบบกลอ่ง)                                                                      

เชา้   อาหารเชา้แบบกลอ่ง  
07.00  น.  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
09.40 น. เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  

(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
12.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง
จา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้
จัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทวัร ์  คา่ทวัร ์ 

มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจ า คา่ทวัรไ์ดท้กุ

กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการ

จอง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุ

เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่

นอกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและ

รบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
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กรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทีท่ าการจองต ัว๋
เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้ บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ กรณีกรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไม่
ถงึ 20 ทา่น บรษิทัฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นท ัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทาง
ในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก  4  คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  

อาหารทวัร ์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ ค่าจอดรถ คา่ทางดว่น คา่
มคัคเุทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.  คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 

ไมร่วมประกนัสขุภาพ เจ็บไข ้รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามนัของสายการบนิตามรายการ   
 *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 
 
 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่
ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.ตอ่1ทา่น) คา่วซีา่พาสปอรต์

ตา่งดา้ว คา่ภาษกีารบรกิาร 3%ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%, **ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่หากสถานทตูมกีารเรยีกเก็บ

ภายหลงั**คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร  
เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และมหีนา้
วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม เพือ่ประทับตราเขา้เมอืง **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ
กรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงของทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดั
จ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

กรณีลกูคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ(Official Passport)ตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็

เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการ
ช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบ
ช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  TW14 TAIPEI ALISHAN  6D4N JUN17-XW-W21 

7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 


