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รหัสทวัร ์SHXWTPE1 

ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป 5 วนั 3 คนื 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ::  

เดอืน ธ.ค. 59 ชว่งปีใหม ่วนัที ่28-1 ม.ค. 60 

เดอืน ม.ค. 60 วนัที ่14-18 / 18-22 มกรำคม 60 

เดอืน ก.พ. 60 วนัที ่18-22 / 25 กมุภำพนัธ-์01 มนีำคม 60 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมอืง) 

23.50 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอน อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 3 เคำนเ์ตอร ์7 สำยกำรบนิ 

NOK SCOOT เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัทีส่อง สนำมบนิดอนเมอืง-เถำหยวน-ผูหลี-่วดัจงไถฉำนซือ่-ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสรุยินั

จนัทรำวดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิหวู-่ไทจง-เฟิงเจีย่ไนทม์ำเก็ต 

03.10 น. เหริฟ้าสู ่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT  

เทีย่วบนิที ่XW 182 (ไมร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่งบนิ) 

08.05 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิเถำหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ซึง่เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่

ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉยีงใตข้องจนีประมาณ 

160 กโิลเมตร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ (แบบกลอ่ง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงผูหลี ่ ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมอืงอตุสาหกรรมและ

เมอืงทา่เรอืทีส่ าคัญของไตห้วันรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่น่าอยูท่ีส่ดุใน

ไตห้วนั 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ลิม้รสอำหำรพเิศษ... ปลำประธำนำธบิด ี

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัจงไถฉำนซือ่ วดันี้ไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่

เป็นอนัดับสามของโลกรองจากนครวาตกินั และวดัมหายานทีธ่เิบต   อกีทัง้ยังเป็นวัดทีม่ี

การออกแบบใหท้นัสมัยทีส่ดุในไตห้วนั มรีูปทรงคลา้ยฐานยงิจรวดทีค่วามสงู 150 เมตร  

น าทา่น  ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ  ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้น

ลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีศันยีภาพของน ้าและภเูขาทีส่วยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากที่

ไกลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่นัเชญิมาจากชมพูทวปี  น าทา่นนมัสการศาลเจา้ขงเบง้

และศาลเจา้กวนอ ูณ  วดัเหวนิหวู ่ ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภูมปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความ

ซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ

ไตห้วนั  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั 

เป็นเมอืงใหญอ่นัดับที ่3 ของมณฑลไตห้วนั 

ค ำ่ อำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่น 
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 น าท่านเดนิทางสู ่เฟิงเจีย่ไนทม์ำเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้ 

และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก อสิระใหท้่านได ้

เลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วนั  

 พกัที ่HOTEL REVE TAICHUNG หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัทีส่ำม ไทจง-ไทเป-รำ้นขนมเหวย่เกอ๋-ศนูยป์ะกำรงัแดง-อนุสรณส์ถำนเจยีงไคเช็ค-ชอ้ป

ป้ิงซเีหมนิตงิจหีลง-จหีลงไนทม์ำรเ์ก็ต 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรมน าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงไทเป เมอืง

หลวงของไตห้วันและเป็นศูนย์กลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศึกษา การคา้ 

อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก น าท่าน

เลอืกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไตห้วัน ที ่รำ้นขนมเหว่ยเก๋อ อาทเิช่น ขนมพาย

สบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ลิม้รสอำหำรพเิศษ...เส ีย่วหลงเปำ 

บำ่ย น าทา่นชม  อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค  อดตีผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึคณุ

งามความดขีองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ผูเ้ป็นทีรั่กและศรัทธาของคนไตห้วนั ซึง่ใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523   น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ  

หรอืสยามสแควรไ์ตห้วนั อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ 

มากมาย อาท ิOnitsuka Tiger, Nike etc. แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วนั ถอืวา่

ถกูทีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจหีลง เมอืงทา่ทีส่ าคัญทีส่ดุทางภาคเหนอื

ของไตห้วนั  เมอืงทา่แหง่นีม้กีารขนสง่ทางทะเลอยา่งคบัคัง่ ท าใหเ้กดิธรุกจิขึน้บรเิวณ

ทา่เรอื จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จหีลงไนทม์ำรเ์ก็ต เป็นไนท ์มารเ์ก็ตแหง่หนึง่ของจหีลง  

เป็นตลาดกลางคนืทีม่สีนิคา้จ าพวกเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบัตา่งๆ และอืน่อกี

มากมาย นอกจากนีข้า้งทางยังมรีถเข็นขายอาหารพืน้เมอืงใหท้า่นไดแ้วะชมิอกีดว้ย 

ค ำ่ อำหำรค ำ่อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของทำ่น 

 พกัที ่  EVERGREEN HOTEL KEELUNG หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัทีส่ ี ่ จหีลง-อุทยำนเยห๋ลิว่-ดวิตีฟ้ร-ีชมตกึไทเป 101  (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ 600NT)-น ำ้

ตกสอืเฟิน-ผงิซปีลอ่ยโคมลอย-ตลำดเกำ่แกเ่ซนิเคงิ-อำบน ำ้แร ่

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรมน าท่านเดนิทางสู ่อุทยำนแห่งชำตเิย๋

หลิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไป

ในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะ

ต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซึง่มีชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก  

จากนัน้น าทา่นอสิระชอปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนด์

เนมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย ในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ลิม้รสอำหำรพเิศษ...SEAFOOD เยห๋ลิว่ 

บำ่ย น าทา่นสมัผัสสญัลกัษณ์แหง่เมอืงไทเป ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคำ่ขึน้ตกึ 600NT) มี

ความสงูถงึ 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วัน ลกัษณะทาง

สถาปัตยกรรมมกีารผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม ของเอเชยีตะวนัออกแบบดัง้เดมิกับ

สถาปัตยกรรมแบบไตห้วนั โดยผสมผสานสญัลกัษณ์อนั เป็นมงคล ตามขนบธรรมเนยีมจนี

และความเชือ่ ใหเ้ขา้กนักบัเทคโนโลยลี ้ายคุไดอ้ยา่งลงตวั ตัวอาคารมองดคูลา้ยปลอ้งไผ ่

8 ปลอ้งตอ่กนั น าทา่นเดนิทางสู ่น ำ้ตกสอืเฟิน ตัง้อยูบ่นล าธาร เป็นน ้าตกทีม่ขีนาดกวา้ง

ทีส่ดุในไตห้วนั แมว้า่ขนาดจะไมใ่หญม่ากแตน่ ้าตกซอืเฟินและบรเิวณโดยรอบกลับมี

ทศันยีภาพทีง่ดงามยิง่นัก น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงผงิซ ี  ในนครนวิไทเปของไตห้วนัจะมี

การเทศกาลโคมประจ าปีซึง่มกีาร ปลอ่ยโคมลอย (4 ทำ่นตอ่ 1 โคม)  สูท่อ้งฟ้าทัง้ยาม
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กลางวนัและยามราตร ีพรอ้มใจเขยีนค าอธษิฐาน และสง่ความปรารถนาดขีองพวกเขาสู่

สวรรค ์เชือ่กนัวา่โคมลอย หรอืทีรู่จั้กกนัในชือ่ “โคมขงหมงิ” ถกูประดษิฐข์ ึน้โดยขงเบง้ ที่

ปรกึษาดา้นการทหารคนส าคญัในประวตัศิาสตรย์คุสามกก๊ เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืสือ่สารของ

กองทพั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดเกำ่แกเ่ซนิเคงิ เป็นตลาดเกา่แกท่ีเ่ตา้หูเ้หม็น

อร่อยทีส่ดุ ไม่วา่จะเป็นเตา้หูเ้หม็นแบบทอด แบบป้ิงยา่ง หรอืแบบตม้มใีหเ้ลอืกลองชมิ

หลายรา้นมากเลยคะ่ ทัง้ยังมเีมนูเด็ดๆน่าลองชมิ อาท ิไอศครมีเตา้หู ้,น ้าแข็งใสเตา้หู,้ พุด

ดิง้เตา้หูใ้สถ่ั่วหลากชนดิ  ทีส่ าคญับา้นเรอืนเป็นแบบสมัยโบราณมาเดนิเลน่ทีน่ี่ไดอ้ารมณ์

แบบกลับเขา้ไปสูบ่า้นเมอืงในสมัยอดตี 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  อำหำรพืน้เมอืง 

น าทา่น แชน่ ำ้แร ่ธรรมชาตขิองทางโรงแรม ซึง่สามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดกู ฯลฯ 

ใหท้า่นอสิระกบักจิกรรมการอาบน ้าแร่ภายในสระรวม ซึง่จะแยกสระชายและหญงิ  

หมำยเหต ุกำรแชน่ ำ้แรส่ระรวมในไตห้วนั สว่นมำกเขำไมใ่สเ่สือ้ผำ้กนันะคะ 

 พกัที ่ATAMI HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

วนัทีห่ำ้ สนำมบนิเถำหยวน-สนำมบนิดอนเมอืง 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเช้ำ (แบบกล่อง)สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนำมบนิเถำ

หยวน 

09.50 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  

(ไมร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่งบนิ) 

12.30 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

ขอ้ควรระวงั!!! ทำ่นใดทีต่อ้งออกต ัว๋ภำยในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่

เจำ้หนำ้ทีก่อ่นทกุคร ัง้ 

**กอ่นท ำกำรจองทวัรท์ุกคร ัง้ กรุณำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทุกหนำ้ และทกุบรรทดั เนือ่งจำกทำง

บรษิทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่/ เด็ก พกัหอ้งละ  

2 ทำ่นรำคำทำ่นละ 

(ไมม่รีำคำเด็ก) 

พกัเดีย่ว 

จำ่ยเพิม่ 

ทำ่นละ 

วนัที ่ 28 ธันวาคม 59 – 01 มกราคม 60 26,500 บาท 8,500 บาท 

วนัที ่ 14-18 / 18-22 มกราคม 60 18,500 บาท 4,500  บาท 

วนัที ่ 18-22 / 25 กมุภาพันธ-์01 มนีาคม 60  18,500 บาท 4,500  บาท 

วนัที ่ 18-22  มนีาคม 60 18,500 บาท 4,500  บาท 



 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  

 คา่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม, คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู ้

เอาประกันทีม่อีายุตัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อาประกันอายุระหว่าง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ีม่อีายุสูงกว่า 70 ปี ขึน้ไป 

คา่ชดเชยทัง้หลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของคา่ชดเชยทีร่ะบไุวใ้นกรรมธรรม ์ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัด

ทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพือ่ใหค้ลอบคลุมในเร ือ่งของสุขภำพ ท่ำน

สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ีเ่จำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ ***ท ัง้นีอ้ตัรำเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ที ่330 บำท 

ข ึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรเดนิทำง 

กำรประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิ

ยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสรุา

ยาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนือ่งมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่

การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ไตห้วนั (หมำยเหต ุ: ต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหำคม 2559 - 31 กรกฎำคม 2560 ไตห้วนัยกเลกิกำร

ขอวซี่ำส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย ท่ำนสำมำรถเขำ้ไตห้วนัโดยไมต่อ้งขอวซี่ำ ท ัง้นี ้ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำง

ขำ้รำชกำรไทย (เลม่สนี ำ้เงนิ) ตอ้งท ำกำรยืน่ขอวซีำ่ตำมปกต)ิ 

 คำ่ทปิไกด ์คำ่ทปิคนขบั  ทำ่นละ 800  NTD  หรอื 900 บำท ส ำหรบัคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของ

ทำ่น 

 คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 คำ่ VAT 7 %   หกัภำษ ีณ ทีจ่ำ่ย 3 % ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรใบเสร็จรบัเงนิทีถู่กตอ้ง จะตอ้งบวกค่ำ

ภำษมีลูคำ่เพิม่ และหกั ณ ทีจ่ำ่ย  จำกยอดขำยจรงิท ัง้หมดเทำ่น ัน้ และโปรดแจง้ทำงบรษิทัฯ จะออกใหภ้ำยหลงั 

ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษิทัทวัรเ์ทำ่น ัน้ 

 


