
 

 

 

 
 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 
 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ชัน้ 3 แถว 6 สายการบนินกสกู๊ต ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อย
ตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน –  เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่– 
รา้นกาแฟ – เมอืงไทจง – ฟ่งเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต 

 

02.25 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW182 (ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืน่บน
เครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด

ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 
07.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิ เถาหยวน  ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋า

สมัภาระแลว้นัน้ นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืได ้

วา่เป็นมณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน  และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่
แหง่ไตห้วัน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 
          นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจุดหนึง่ที่

เป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี้จะมจีุดสําคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่นี้มคีวามยาวถงึ 

33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถัง
ซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพทูวปี  

  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบ รษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่น
ละ 50 NTD  

 

 

 



 

 

 

แวะพักเหนื่อย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําไขต่ม้ใบชาสตูร

อามา่ ถอืเป็นของกนิอกึหนึง่อยา่งทีค่วรคา่แกก่ารไปลิม้ลอง ดว้ย
สตูรเฉพาะตัวของอามา่ และขัน้ตอนทีพ่ถิพีถัินในทกุขัน้ตอน 
ตัง้แตก่ารตม้ไขท่ีอ่ามา่จะตม้พรอ้มกับสมนุไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ด

หลนิจอื ทําใหเ้มือ่กัดไปคําแรกจะไดก้นิหอมของสมนุไพรพรอ้ม
กับรสเค็มนดิหน่อยของตัวซอส รวมๆ แลว้เขา้กันและอรอ่ยสดุ 

รา้นอามา่เป็นรา้นเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้น
เกาะ และมสีาขาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเทา่นัน้ 
 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (2) 
บา่ย นําทา่นนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จั้กกันในนาม วัดกวนอ ู

เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึง่แหง่ของไตห้วัน ตัง้อยูท่ีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ 
(เทพเจา้แหง่ปัญญา ) และเทพกวนอู  (เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์ ) เป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วและคน
ไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแหง่นี้ 

 

 
 

นําทกุทา่นเยีย่มชม ภายในวัดทกุทา่นจะพบกับ  สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่มากถงึ 1 
ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่

 



 

 
 

และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทกุทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั- จนัทรา  เพราะ
วดัเหว ิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จุดพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  
 

 
 

  จากนัน้นําทกุทา่นไปยังภายในวัดเพือ่สกัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน ดังนี้ 

จุดทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่น่ังบนบัลลงค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกีย่วกับเรือ่งของ

ความประสบสําเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนี้คนไตห้วันมัก



 

นยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี

ของหยกตาแมว 

จุดทีส่อง : หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่น่ังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนี้มัก

นยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  
 

จุดทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนี้มักนยิมขอพรเกีย่วกับ

การศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา 

 

 
 

เดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้น

การศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา นําทา่นชอ้ปป้ิง รา้นกาแฟ ซึง่เป็นกาแฟขึน้ชือ่ของเมอืงไทจง 
นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อืน่ๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ ชานม สบูท่ีทํ่าจากกาแฟ และชา หรอือืน่ๆ จากนัน้ นํา
ทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟ่งเจีย๋ ไนทม์าร์ เก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไถจง 

บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแหง่นีถ้อืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีสุ่ดในไตห้วนั มขีองขาย
มากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์อกีท ัง้
อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดดูนดัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ  ลิม้รส

ของความอรอ่ย และทีสํ่าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นี้นัน้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ 
อยา่งเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 

 
 
 

มาฟ่งเจี๋ย ไนทม์ารเ์ก็ต แนะนํารา้นรองเทา้ ABC Mart ศนูย์
รวมรองเทา้แบรนดต์า่งๆ อาทเิชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike 

Converse เป็นตน้ บางรุน่ภายในรา้นถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูกวา่เมือ่
เทยีบกับรุน่นัน้ๆในไทย  
 

 
 

 
 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ฟ่งเจีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม หมูบ่า้นสายรุง้ - เมอืงไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – วดัหลงซานซือ่ - อนุสรณส์ถานเจยีง

ไคเช็ค – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



 

นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นสายรุง้  หรอื RAINBOW VILLAGE เป็นหมูบ่า้นทีถ่กูวาดลวดลายตา่งๆ ดว้ย

สสีนัสดๆหลากสมีากมาย ไมว่า่จะเป็นตามผนัง หรอืกําแพงของ หมูบ่า้น ซึง่ในลวดลายนัน้มทีัง้เป็นตัวหนังสอื รปู
การต์นู หรอืรปูอืน่ๆทีฝี่มอืคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหลา่นี้เมือ่มองดแูลว้กับ มคีวามลงตัว
ใหค้วามสวยงาม โดย เรือ่งเหลา่ความเป็นมาวา่กันวา่ หมูบ่า้นแหง่นี้ถกูสรา้งเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของทหารผ่านศกึ  

หรอืผูล้ ีภั้ยของพรรคก๊กมนิ ศกึสภาพหมูบ่า้นในตอนนัน้ไมไ่ดน่้าอยูใ่นสมัยปัจจุบัน ไดม้กีาร รือ้ถอน ซึง่ในระหวา่งที่
ไดม้กีารรือ้ถอนนัน้ ไดม้ี นายทหารเกา่ ชือ่วา่ Huang Yung-fu ไดทํ้าการวาดลวดลายตา่งๆขึน้มา เมือ่สถานทีน่ี้มี
นักศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้กีารพดูกันตอ่ไปเรือ่ยๆ ทําใหส้ถานทีแ่หง่นี้มชี ือ่เสยีง จนรัฐบาล

ประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ ปัจจุบันจงึหลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจง 
 

 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของ
ไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากร

ประมาณ 3 ลา้นคน นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของ
ไตห้วัน (ขนมพายสบัปะรด , ป๊อปคอรน์ , เห็ดทอด เป็นตน้ ) จากนัน้นําทา่น แวะชม  ศนูย ์สรอ้ยสุขภาพ  
(Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินป้องกัน

รังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล้ําคา่ของ
ชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ  นําทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน  (Longshan Temple) เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีง
ของคนไตห้วัน วัดแหง่นี้มอีายรุาวๆเกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรือ่งการงาน การเรยีน ทีสํ่าคญัเรือ่งความ

รกั เชือ่กนัวา่ใครทีไ่มป่ระสบความสําเร็จเรือ่งความรกั ใหม้าขอพรทีว่ดัแหง่นี ้แลว้ความรกัจะกลบัมาดขี ึน้ 
 



 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา (4) 
บา่ย จากนัน้นําทา่นชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึ

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ .ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 
แสนตารางเมตร   

 

 
 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดยภายใน
จะมรูีปป้ันทาํจากทองสมัฤทธิ์ ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ในทา่น ัง่ขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ย ิม้แยม้ และจะมี
ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง



 

ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์ โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้ง

จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึ
ภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นี้ คอื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ช ัว่โมง 
ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  

 

 
 

จากนัน้นํา ทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในยา่น ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  (Shilin Night Market) เป็นตลาด

กลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีสุ่ดในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแหง่นีท้า่นสามารถเลอืก
ซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งสําอางค ์กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแหง่นี้
เดนิทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยูบ่รเิวณชัน้ใตด้นิ 

หรอืเรยีกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของทีท่กุทา่นไมค่วรพลาดยังทีแ่หง่นี้เมือ่มาเยอืน 
ไดแ้ก ่ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วันราคาถกูกวา่ทีข่ายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยังถอืไดว้า่เป็นตน้
กําเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยังมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  

 
 

แนะนําของกนิอรอ่ยๆ ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR รา้นไกท่อดชือ่ดังทีเ่ป็นทีน่ยิมใน
นักทอ่งเทีย่วและคนไตห้วัน ทีร่า้นนี้ไกท่กุชิน้จะทอดสดใหมต่ลอด ตัวเนื้อไกม่ขีนาดแผ่น

ใหญ่และนุ่มมาก สว่นตัวแป้งกรอบอรอ่ยไมห่นาจนเกนิไป  
 
 

 
 
 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 

วนัทีส่ ี ่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิหยห่ลิว่ – รา้นคอสเมตกิ – ตกึไทเป 101 – ยา่นซเีหมนิตงิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบัน
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ
รา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ 

มากมาย  
 

 
 

แนะนําของอรอ่ย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน   บัวลอยของ

ไตห้วันจะชิน้ใหญ่กวา่และเนื้อหนบึกวา่มากครับ แตล่ะสกี็คนละรสและมี
ความหนบึไมเ่ทา่กันครับ  สว่นน้ําเชือ่มจะเป็นน้ําถ่ัวเขยีวหอมๆหวานๆ  
สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น  

 
  
  

 
  
  

  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟู้ีด (6) 

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่  (Yue Liu National Park) อทุยานแหง่นี้ตัง้อยูท่างสว่น

เหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํา้ทะเลและลม ทะเล ทาํ
ใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 
 



 

 
 

หลังจากนัน้นําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่เีครือ่งสําอางรวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่
ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที่  จากนัน้นําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ให ้
ทา่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 

2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย 
อาทเิชน่ ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY  ,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM 
,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, 

MCM , OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , 
ZARA  เป็น ตน้  
 

กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตั๋ว
ขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นซเีหมนิตงิ  (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม

แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 
โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท
แฟช ัน่เรือ่ยๆ  ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยัง ถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กู

เหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ 
 

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อยา่งของไตห้วัน ถงึจะมกีลิน่

เหม็นแตอ่รอ่ยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 
มันเขา้กันดอียา่งลงตัว  

 
 



 

 

 
 
 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ํา้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแชน่ํา้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ชน่ํา้แรแ่ลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (7) 

09.10 น.  บนิลัดฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊  เทีย่วบนิที ่ XW181 (ไมม่บีรกิาร อาหารบนเครือ่ง ) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

12.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
**************************************** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการ 
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 15,999 4,500 7,900 

11 – 15 พฤษภาคม 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.45 – 07.35 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 15,999 4,500 7,900 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

25 – 29 พฤษภาคม 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

01 – 05 มถิุนายน 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

08 – 12 มถิุนายน 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

15 – 19 มถิุนายน 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

20 – 24 มถิุนายน 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.45 – 07.35 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 17,999 4,500 7,900 

20 – 24 กรกฎาคม 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 
   ขาไป    DME-TPE XW182 02.45 – 07.35 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 17,999 4,500 7,900 

 

 



 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ  
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 



 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋ว
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวั นเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บา งสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

5. ทางบ รษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นสําคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ  ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้มเ่กนิ 

10 ชิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    

2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   

2.1 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด   ไดแ้กแ่บตเตอรี่

สํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 

2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี 

3. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

**************************************** 

 


