


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	หนานโถว	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัด
พระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	เมืองไถจง	-	ตลาดฝง
เจี่ยไนทมาเก็ต	-	ออนเซน

พักที่	SUN	HOT
SPRING	&amp;
RESORT	ระดับ	5
ดาวหรือระดับเทียบ
เทา

3 เมืองไทเป	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	พิพิธภัณฑกูกง	-	ซื่อหลินไนท
มารเก็ต

พักที่	HOTEL
INTRENDY	ระดับ	4
ดาวหรือระดับเทียบ
เทา

4 หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	ตึกไทเป	101	-	ซีเหมิน
ติง

พักที่	CHATEAU	DE
CHINE	SINJHUANG
ระดับ	4	ดาวหรือระดับ
เทียบเทา

5 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

21	ธ.ค.	60	-	25	ธ.ค.	60 ฿16,777 ฿16,777 ฿16,777 ฿4,500

10	ม.ค.	61	-	14	ม.ค.	61 ฿16,777 ฿16,777 ฿16,777 ฿4,500

13	ม.ค.	61	-	17	ม.ค.	61 ฿15,777 ฿15,777 ฿15,777 ฿4,500

16	ม.ค.	61	-	20	ม.ค.	61 ฿14,777 ฿14,777 ฿14,777 ฿4,500

17	ม.ค.	61	-	21	ม.ค.	61 ฿16,777 ฿16,777 ฿16,777 ฿4,500

18	ม.ค.	61	-	22	ม.ค.	61 ฿16,777 ฿16,777 ฿16,777 ฿4,500

20	ม.ค.	61	-	24	ม.ค.	61 ฿15,777 ฿15,777 ฿15,777 ฿4,500

23	ม.ค.	61	-	27	ม.ค.	61 ฿14,777 ฿14,777 ฿14,777 ฿4,500

24	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿16,777 ฿16,777 ฿16,777 ฿4,500

25	ม.ค.	61	-	29	ม.ค.	61 ฿16,777 ฿16,777 ฿16,777 ฿4,500

27	ม.ค.	61	-	31	ม.ค.	61 ฿15,777 ฿15,777 ฿15,777 ฿4,500

31	ม.ค.	61	-	4	ก.พ.	61 ฿16,777 ฿16,777 ฿16,777 ฿4,500



หรือนัดหมายเวลา	22.00	น.	สําหรับวันทีไ่ฟลทบินเวลา	01.00	น.

23.00	น.	นัดหมายคณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานดอนเมือง	ชัน้	3	แถว	6	สายการบินนกสกูต	ซึ่งจะมี
เจาหนาที่คอยตอนรับ	และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง	พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน
(หรือนัดหมายเวลา	22.00	น.	สําหรับวันทีไ่ฟลทบินเวลา	01.00	น.)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
02.25	น.	เหินฟาสูประเทศไตหวันโดย	สายการบินนกสกูต	เที่ยวบินที่	XW182	(ไมมีบริการอาหารบน

เครื่อง)	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชัว่โมงโดยประมาณ)

07.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	ณ	ประเทศไตหวัน	หลังจากผานขั้นตอนของดานศุลกากร	พรอม
รับกระเปาสัมภาระแลวน้ัน	(สายการบินนกสกูตจะมีการปรับเปลีย่นเวลาการเดินทาง	ตามตารางของ
สายการบิน	ดังนัน้	โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับเจาหนาทีอ่ีกครัง้)
นําคณะเดินทางสู	เมืองหนานโถว	โดยรถโคชปรับอากาศ	ซึ่ง	เมืองหนานโถว	ถือไดวาเป็นมณฑลที่ใหญที่สุด

ของประเทศไตหวัน	และไดรับการตั้งชื่อเลนวา	Mother	Earth	of	Taiwan	(แผนดินแมแหงไตหวัน)

บริการอาหารเชา	ดวยเมนูแซนวิช	และน้ําผลไม
นําทุกทานลงเรือสําหรับคณะเพื่อ	ลองทะเลสาบสุริยัน	จันทรา	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดัง

และเป็นที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว	อีกแหงของชาวไตหวัน	โดยบริเวณรอบๆ	ทะเลสาบแหงน้ีมีจุดทองเที่ยวที่
สําคัญมากมาย	และทะเลสาบแหงน้ียังมีความยาวถึง	33	กิโลเมตร
จากน้ันนําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก	ณ	ทะเลสาบแหงน้ี	อีกทั้งนําคณะนมัสการ

พระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ที่	วัดพระถังซัมจัง๋	ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป	รวมถึงของกินที่พลาดไมไดเมื่อใครไดมา
เยือนยังทะเลสาบสุริยัน	จันทรา	น่ันคือ	ไขตมใบชา	ซึ่งถือเป็นของกิน	หรือของทานเลนที่เป็นที่นิยมในหมูนัก
ทองเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน	จันทรา	ถือไดวาไมวาใครก็ตองลิ้มลอง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวยเมนูชาบูไตหวัน(บุฟเฟ ต)

ชวงบาย
จากน้ันนําทุกทานสักการะบูชาสิ่งศักดิส์ิทธิ	์ณ	วัดเหวิน่หวู	เพื่อสักการะศาสดาขงจือ๊เทพเจาแหงปัญญา	เทพ

กวนอู	และเทพเจาแหงความซื่อสัตย	รวมถึงสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูดานหนาของวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลาน
เหรียญไตหวัน
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู	เมืองไถจง	เมืองที่ใหญเป็นอันดับ3	ของไตหวันเป็นเมืองที่เป็นศูนยกลางทาง

ดานการศึกษา	เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา	แวะราน	COSMETIC	ที่มีเครื่องสําอางครวมถึงพวกยา
/	น้ํามัน	/	ยานวดที่ขึน้ชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่



นําทานเพลิดเพลิน	ชอป	ชิม	ชิล	ไปกับ	ฟ งเจีย๋	ไนทมารเก็ต	ตั้งอยูที่เมืองไถจง	บริเวณใกลมหาวิทยาลัยฟ ง
เจีย๋	โดยตลาดแหงน้ีถือไดวาเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน	มีของขายมากมายใหทุกทานไดชอปป้ิงกัน
อยางจุใจ	ไมวาจะเป็น	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องสําอางค	อีกทั้งอาหารทองถิ่น	หรืออาหารนานาชาติแบบ
Street	Food	มากมายที่ดึงดูดนัดทองเที่ยวใหเขามาชิม

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ณ	ตลาดฟ งเจีย๋	ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย
พักที	่SUN	HOT	SPRING	&	RESORT	ระดับ	5	ดาวหรือระดับเทียบเทา
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ	แบบสวนตัวในหองพัก	ซึ่งการแชน้ําแรเชื่อวาถาได

แชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

	บริการอาหารเชา	ดวยเมนูแซนวิช	และน้ําผลไม

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ตั้งอยูทางตอนกลางของไตหวัน	เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน)	และมีขนาดใหญที่สุดในไตหวัน	มีเมืองหลวงชื่อ	หนานโถวซิตี้	มีเน้ือที่
4,106.436	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรประมาณ	536,190	คน	ความหนาแนน
131	คนตอตารางกิโลเมตร	เทศมณฑลหนานโถวคือเทศมณฑลเดียวของ
ไตหวัน	ทิศเหนือติดกับTaichung	ทิศตะวันตกติดกับ	Changhua	และ	Yunlin
ทิศใตติดกับ	Chiayi	และ	Kaohsiung	ทิศตะวันออกติดกับ	Hualien	เป็นเมือง
เดียวที่ไมมีทางออกสูทะเล	พื้นที่สวนใหญรอบลอมไปดวยภูเขาสูง	ที่ลดหลั่น
กันไป	หุบเขาทางดานตะวันตกมีลักษณะที่คลายกับ	Shenzhen	พื้นที่รวม
ทั้งหมดมีความสูงเฉลี่ย	200	เมตร

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวยเมนูชาบูไตหวัน(บุฟเฟต)



ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง
สายการบินนกสกูตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง	ตามตารางของสายการบิน	ดังน้ัน	โปรดตรวจ

สอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับเจาหนาทีอ่ีกครัง้
อิสระอาหารคํ่า	ณ	ตลาดฟงเจีย๋	ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

วัดเหวินอู	หรือ	วัดกวนอู	เป็นวัดศักดิส์ิทธิอ์ีกแหงของไตหวัน	ซึ่งภายในจะเป็น
ที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตย	เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน	รวมถึงสิงโตหินออน	2
ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	พักที่	SUN	HOT	SPRING	&amp;	RESORT	ระดับ	5	ดาวหรือระดับเทียบเทา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กรุงไทเป	เมืองหลวงประเทศไตหวันเป็นศูนยรวมทางดานตางๆของไตหวัน	ทั้งการศึกษา

การคา	อุตสาหกรรม	เทคโนโลยี	และวัฒนธรรม	ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ	มีประชากรประมาณ	3ลานคน
พาทานแวะชมศูนย	สรอยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม)	ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ	มีทั้งแบบสรอยขอมือ	และ

สรอยคอ	มีคุณสมบัติในการปองกันรังสี	ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา	รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน
และปะการังแดง	เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ	นําทานเลือกซื้อของฝาก	ขนมพายสับปะรด
ขนมยอดนิยมของไตหวัน	(ขนมพายสับปะรด,	ปอปคอรน,	เห็ดทอด	เป็นตน)



จากน้ันนําทานชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ที่สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ซึ่งใช
เวลาในการสรางถึง	3	ปี	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2523	มีพื้นที่ประมาณ	205	แสนตารางเมตร	ทานสามารถชม
ชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายในอนุสรณสถาน	โดยภายในจะมีรูปป้ันทําจากทอง
สัมฤทธิป์ระธานาธิบดีเจียงไคเช็คในทาน่ังขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม	และจะมีทหารยามยืนเฝาอยู	2	นาย
ตลอดเวลา	และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดมาเยี่ยมที่แหงน้ีคือ	พิธีเปลี่ยนเวรทหาร	ซึ่งจะมีทุกๆตนชั่วโมง	ตั้งแต
เวลา	10:00-16:00	ของทุกวัน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูเสีย่วหลงเปา

ชวงบาย
จากน้ันเขาชม	พิพิธภัณฑพระราชวังแหงชาติกูกง	เป็นพิพิธภัณฑที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีน

โบราณ	ที่มีประวัติยาวนานกวา	5,000	ปี	เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งของลํ้าคาทาง
ประวัติศาสตรมีอยูที่น่ีจํานวนมากกวา	620,000	ชิ้นจากทุกราชวงศของจีน	จนตองหมุนเวียนออกมาจัดใหชม	(ซึ่ง
หน่ึงชุด	5,000	ชิ้น)	จะหมุนเวียนทุก	3	เดือน	ไมวาจะเป็นภาพวาดเครื่องป้ันดินเผา	เครื่องทองสําริดตางๆ	

อีกทั้งยังมีหองแสดงหยกที่ลํ้ าคาโดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวทีมี่ตัก๊แตนเกาะอยู”	ที่ได
รับการจัดอันดับ	ในความงดงามวิจิตรเป็นอันดับ	1	ของโลก	“หยกหมูสามชัน้”	“งาชางแกะสลัก	17	ชัน้”	ที่
มีชื่อเสียง	แมแตตราลัญจกร	ของจักรพรรดิเฉียนหลงทีย่ิง่ใหญ”	ก็อยูที่พิพิธภัณฑแหงน้ี
จากน้ันนําทานสนุกสนานกับการชอปป้ิงในยาน	ซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ถือวาใหญที่สุด

ในกรุงไทเป	และมีชื่อเสียงโดงดังอีกดวย	โดยตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซื้อของกิน	ของฝาก	เสื้อผา	รองเทา
เครื่องสําอางค	กระเปา	หรืออื่นๆ	อีกมากมาย	ดวยความที่ตลาดแหงน้ีเดินทางสะดวก	อยูใกลรถไฟฟา	MRT
ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย	อยูบริเวณชั้นใตดิน	หรือเรียกวา	SHILIN	NIGHT
MARKET	FOOD	COURT

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต
พักที	่HOTEL	INTRENDY	ระดับ	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป	เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน	ขนาดใหญ	อยู
เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป	อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีเจียง	ไคเช็คมีสนามหญาสวนดอกไมเป็น	3	สีเดียวกับสีธงชาติ
ไตหวัน	เป็นตัวแทนของทองฟา	พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป	เป็น
สัญลักษณแหงอิสรภาพ	ความเสมอภาค

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูเสี่ยวหลงเปา

มีตนแบบมาจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่ง	เดิมชื่อวา	พิพิธภัณฑ	จง	ซาน
ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเป็น	พิพิธภัณฑกูกงแหงชาติ	ซึ่งภายในพิพิธภัณฑเป็นที่
เก็บ	วัตถุและ	ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกวา	5000	ปี
เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในโลก



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	ณ	ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต

ซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดนัดกลางคืน	ที่ใหญที่สุดในไทเป	มีสินคาใหเดิน
ชอปป้ิงมากมาย	ตั้งแตอาหาร	ขนม	เครื่องดื่ม	เสื้อผา	เครื่องประดับ	กระเปา
รองเทา

	พักที่	HOTEL	INTRENDY	ระดับ	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง	จีหลง	จิ่วเฟ่ิน	ปัจจุบันเป็น

สถานที่ทองเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงในไตหวัน	เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของราน
คา	รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูซีฟ ูดแบบไตหวัน

ชวงบาย
นําทานเที่ยวชม	อุทยานแหงชาติ	เยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มีลักษณะ

พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลม	ทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปราง	ลักษณะ
ตางๆ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
นําทานแวะ	รานนาฬิกา	ใหทานไดเลือกชมนาฬิกายี่หอยอดนิยมจากทั่วโลกมากมาย...และนําทานเก็บภาพ

ประทับใจกับ	ตึกไทเป101	ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ	5	ของโลกในปัจจุบัน	(อันดับในปี	2016)	ซึ่งมีความสูงถึง
508	เมตร
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ซีเหมินติงไนทมารเก็ต	ตั้งอยูในเมืองไทเป	ที่แหงน้ีเปรียบเสมือน	สยามแสควรใน

กรุงเทพฯ	เป็นแหลงรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน	ภายในตลาดมีของมากมายๆ	โดยเฉพาะสินคา
แฟชั่น	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องสําอางค	หรือของกิฟ๊ชอปมากมายที่มีใหอัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ	ไมวาจะเป็น
ของที่มีแบรนด	หรือไมมีแบรนด	อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีน้ียังถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสําหรับนักชอปมา
กมายใหไดมาชอปป้ิงกันอยางจุใจ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ณ	ตลาดซีเหมินติง	ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย
พักที	่CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	ระดับ	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานโบราณจิ่วเฟิน	ตั้งอยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง	และเป็นถนนคนเดิน
เกาแกที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในไตหวัน	ที่น่ีก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป	ดวยคะ
แคใชเวลาเดินทางน่ังรถประมาณ	1	ชม.	นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบน
ภูเขากันแลวยังมีตลาดเกาใหเดินเลนชอปป้ิงอีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูซีฟ ูดแบบไตหวัน



อิสระอาหารคํ่า	ณ	ตลาดซีเหมินติง	ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไป
ดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ํา
ทะเลลมทะเล	ทําใหทรายมีรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี	และรองเทา
เทพธิดา	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่ว
โลก

อาคารไทเป	101	เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยูชวงหน่ึง	จนกระทั่งถึงวันที่	22
กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา	ตั้งอยูที่กรุงไทเป	ประเทศ
ไตหวัน	มีความสูง	509.2	เมตรจากพื้นดิน	มีจํานวนชั้นทั้งหมด	101	ชั้น	โดยรูป
แบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลด
อันตรายจากแรงลม	อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร	กับการตกแตงดวยรูป
หัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง	4	ดานทุกปลองเพื่อขับไลภูติผีปิศาจ	ตามหลักความ
เชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง	ชื่อดังแหงไทเป	พอๆ	กันกับสยามสแควรบานเรา	เรียกวา
เป็นแหลงช็อปป้ิงของวัยรุน	เป็นที่รวมแฟชั่น	เสื้อผา	กระเปา	เครื่องประดับ
ตางๆ	รวมกันอยูที่น่ี

	พักที่	CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	ระดับ	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)
09.40	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯโดย	สายการบินนกสกูต	เที่ยวบินที่	XW181	(ไมมีบริการ	อาหารบนเครื่อง)

(ใชระยะเวลาบิน	4	ชัว่โมงโดยประมาณ)

12.40	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ

	บริการอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



ไมมีบริการ	อาหารบนเครื่อง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํา	นําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง	กับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึง	ความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยว	ที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสาย	การบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา	แลกเปลี่ยน	เงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวน	แตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

9.	โรงแรมที่พัก	และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสม	และคํานึงถึงผล
ประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก

10.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)



1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพท	ทางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ	รายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	1,000	NTD/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	5,900	บาท
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร	ทานละ	1,000	NTD	/ทริป/ตอทาน
ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของราน

รัฐบาล	คือ	ใบชา,	เจอมาเน่ียม,	ปะการังสีแดง	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร	ทางบ
ริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยู
กับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลทุกเมือง	หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคา
ใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	5,200	NT	/ทาน
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
สายการบินนกสกูตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง	ตามตารางของสายการบิน	ดังน้ัน	โปรดตรวจสอบราย

ละเอียดวันเดินทางของทานกับเจาหนาที่อีกครั้ง

ขอแนะนํากอนการเดินทาง	
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

ไดไมเกิน	10	ชิ้น	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด	สนิท	และสามารถนํา	ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง
สะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทาน	ละ	1	ใบเทาน้ัน	ถา	สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
1.1	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน	

2.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี
2.1	แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแกแบตเตอรี่
สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน	
2.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน	
2.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี	

3.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว



2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


