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XW-T41:Taiwan Taroko 
ไตห้วนั ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหยห่ลิ�ว จ ิ�วเฟิ� น ผ ิงซ  ี5วนั3คนื 

∞  ส ัมผ ัสธรรมชาตทิ ี� อุทยานแห่งชาต ิทาโรโกะ ดนิแดนสวรรค ์ฝั� งตะวนัออกของไตห้วนั  
∞  เที�ยวหมู ่บา้นโบราณ จ ิ�วเฟิ� น 
∞  อุทยานเหยห่ล ิ�ว ชมความมห ัศจรรย ์ของหนิทรายในรูปรา่งแปลกๆ 
∞  ปลอ่ยโคมท ี�ผ ิงซ  ีถา่ยรูปช ็อปปิ� งฟิ นๆ ยา่นสถานรีถไฟ 
∞  กรุงไทเป ถา่ยรูปเซลฟี� ก ับ ตกึ 101  
∞  ชม ความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช ็ ค 
∞  ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ ว ัดหลงซาน 
∞  กรุงไทเป ถา่ยรูปเซลฟี� ก ับ ตกึ 101  
∞  ช อ้ปปิ� ง ซ เีหมนิต ิง ซ อืหลนิไนท์มารเ์ก็ต  

เมนูพเิศษ:เส ี�ยวหลงเปา+ซ ีฟ ู้ ดเหยห่ลิ�ว 
พกัโรงแรม:ไทเป 2คนื+โรงแรมนํ �าแร่(เถาหยวน)1คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK S COOT บนิตรงสู ไ่ทเปนํ �าหนกักระเป๋า 20 KG 

กาํหนดการเดนิทาง ตุลาคม62-มนีาคม63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผู ้ใหญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สร ิมเตยีง 

พกัเด ี�ยว

เพ ิ�ม 
ท ี�น ั�ง 

24-28 ตุลาคม 62 15,900 

 

ไม ่มรีาคาเด็ก 

Infant 5,000฿ 

4,500 30 

26-30 ตุลาคม 62 15,900 4,500 30 

30ตุลาคม-3พฤศจกิายน 62 16,900 4,500 30 

31ตุลาคม-4พฤศจกิายน 62 15,900 4,500 30 

7-11 พฤศจกิายน 62 15,900 4,500 30 

14-18 พฤศจกิายน 62 15,900 4,500 30 

21-25พฤศจกิายน 62 15,900 4,500 30 

28พฤศจกิายน-2ธนัวาคม 62  16,900 4,500 30 
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5-9 ธนัวาคม 62 18,900 4,500 30 

12-16 ธนัวาคม 62 16,900 4,500 30 

19-23 ธนัวาคม 62 16,900 4,500 30 

26-30 ธนัวาคม 62 19,900 4,500 30 

2-6 มกราคม 63 16,900 4,500 30 

9-13 มกราคม 63 16,900 4,500 30 

16-20 มกราคม 63 16,900 4,500 30 

30มกราคม-3กุมภาพนัธ6์3 16,900 4,500 30 

6-10 กุมภาพนัธ ์63 18,900 4,500 30 

13-17 กุมภาพนัธ ์63 16,900 4,500 30 

20-24 กุมภาพนัธ ์63 16,900 4,500 30 

27กุมภาพนัธ-์2มนีาคม 63 16,900 4,500 30 

5-9 มนีาคม 63 16,900 4,500 30 

12-16 มนีาคม 63 16,900 4,500 30 

19-23 มนีาคม 63 16,900 4,500 30 

วนัแรก          ทา่อากาศยานดอนเมอืง    

22.30 น.   พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 5-6
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัที�สอง       ทา่อากาศยานเถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช ็ ค  – ว ัดหลงซาน - ตกึไทเป101 
                                                                                                                                 อาหาร เที�ยง,--  
02.25/03.45 เดนิทางสู  ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั  โดยสายการบนิ NOK SCOOT  เที�ยวบนิที� XW182 
                      (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)**คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง  

 (สําหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเช็คกบัเจา้หนา้ที�เพื�อคอนเฟิมเวลาบนิอกีครั �ง 
07.05/08.30 เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั  

(เวลาที�ไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชั�วโมง)  เป็นเกาะที�มพีื�นที�เล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12
เท่าตั �งอยู่ห่างจากชายฝั�งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 
กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็น
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที�สุด และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของ
ไตห้วนั ทั �งการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม 
เมืองไทเปตั �งอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที�มีการเติบโตเร็วมาก 
หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศ
(บรกิารอาหารวา่งบรถบ ัส)    

นําท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช ็ ค  เป็นหนึ�งสญัญลกัษณข์อง
ประเทศไตห้วนั  สรา้งขึ�นตั �งแตปี่ 1976 เพื�อเป็นการรําลกึและเทดิทูน
อดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิ�งของตา่งๆ ที�เป็นประวตั ิขา้วของเครื�องใช ้
สว่นตวัตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตส์ว่นตวั และฉากจําลองการทํางานของท่าน แทบทั �งหมดเกี�ยวกบั ท่านนายพล 
เจยีง ไคเช็ค ตั �งแตส่มยัที�ยังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนท่านไดก้า้ว
มาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ โดยภายในจะมรีูปปั�นทําจากทองสมัฤทธิ�
ของท่านในท่านั�งขนาดใหญ่ที�มใีบหนา้ยิ�มแยม้ตา่งจากรูปปั�นของท่าน
ในที�อื�นๆ ซึ�งจะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ท่านจะไดพ้บกบั
การเปลี�ยนเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้�นท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึ�ง
จะ มขี ึ�นทุก 1ชั�วโมง บนชั �น 4 ของอนุสรณแ์ห่งนี�  

เท ี�ยง    ร ับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษเส ี�ยวหลงเปา  
นําท่านไป ว ัดหลงซาน  เป็นหนึ�งในวดัที�เกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงมากที�สุด
แห่งหนึ�งของเมืองไทเป ตั �งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกอืบ 300
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รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ�นโดยคนจนีชาวฝูเจี� ยนชว่งปี ค.ศ.1738 เพื�อเป็นสถานที�สักการะบูชาสิ�งศักสทิธิ�ตามความ
เชื�อของชาจนีมรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจนีแต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วันเขา้
ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ทําใหท้ี�นี�เป็นอกีหนึ�ง
แหลง่ท่องเที�ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน แต่เดมิสรา้ง
ขึ�นเพื�อสกัการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ์ื�นๆตาม
ความเชื�อของชาวจีนอีกมากกว่า 100องค์ที�ดา้นในโดยมาจากทั �ง
ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื�อ เช่น เจา้แม่ทับทิม ที�เกี�ยวขอ้งกับการ
เดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรื�องความซื�อสตัยแ์ละหนา้ที�การงาน และเทพ
เย่ว ์เหล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจันทรา ที�เชื�อกันว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงให ้
สมหวงัดา้นความรัก 
จากนั�นเดนิทางสู่ ตกึไทเป101 (ถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้) สัญลักษณ์
ของเมอืงไทเป เป็นตกึที�สงูที�สดุในไตห้วนั และสงูเป็นอนัดบั 2ของโลก(ปี 2004 เคยสูงที�สุดในโลก) ตกึสูง
ถงึ 509เมตร รูปร่างตวัอาคารไดแ้รงบันดาลใจมากจาก เจดยีข์องจีนที�นี�ยังมีจุดชมววิที�สูงที�สุดในไทเปที�ชั�น 
89(ไม่รวมคา่ขึ�นชั �น89) ภายในตัวอาคาร มีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหนา้ที�กันการสั�นสะเทือน
เวลาที�เกิดแผ่นดนิไหวและมีลฟิต์ที�ว ิ�งเร็วที�สุดในโลก บริเวณที�ตั �งของตึก ชั �น 1-5 จะเป็นส่วนของ
หา้งสรรพสนิคา้ที�ที�ขายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 
ท่านเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายส ับปะรด  ซื�อดงัเพื�อใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื�อของฝากอนัขึ�นชื�อของไตห้วนั   
นําท่านสู ่ซ ื�อหลนิไนท์มารเ์ก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคนื ที�ใหญ่ที�สุดในไทเปเป็นตลาดคนเดนิมีรา้นคา้ครบ
ครัน ที�นี�เหมาะสําหรับทั �งขาชอ้ป และขาชมิ จําหน่ายสนิคา้พื�นเมือง เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องประดับ 
และอาหารทานรา้นอาหารสตรทีฟู้ดใหช้มิหลากหลาย สไตลไ์ตห้วนั เมนูขึ�นชื�อของที�นี�ไดแ้ก่ เตา้หูเ้หม็น ไก่
ทอด นํ�ามะระปั�น และอื�น ๆ อกีมากมาย 
(อ ิสระอาหารคํ �าตามอ ัธยาศ ยัเพ ื�อความสะดวกในการช อ้ปปิ� ง)  

                      :นําทา่นเขา้สู ท่ ี�พกั โรงแรม Onetel Hotel หรอืระด ับใกลเ้คยีงกนั :       
 (ช ื�อโรงแรมที�พกั ทางบร ิษทัจะทําการแจ ้งพรอ้มใบน ัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที�สาม        อี�หลาน - สวนสาธารณะจ ิมม ี�เหลี�ยว – อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ - ตลาดซ เิหมนิต ิง   
                                                                                                                                 เช า้,เที�ยง,-  

เช า้    บรกิารอาหารเช า้ท ี�หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู เ่มอืงอ ี�หลาน  อยู่ห่างจากไทเปประมาณ 2ชั�วโมง 
นําท่านเดนิทางสู ่สวนสาธารณะจ ิมม ี�เหลี�ยว  สวนสาธารณะแห่งนี� ที�รวมเอาผลงานศลิปะจากศลิปินนักวาด
ภาพประกอบชื�อดงั จมิมี� เหลยีว (Jimmy Liao) กลบัมาจัดแสดงในบา้นเกดิตวัเอง ที�นี�มมีุมใหค้ณุไดถ้่ายรปู
หลากหลาย ทั �งศลิปะบนกําแพงและหุ่นขนาดใหญ่ใหถ้่ายรูปกนั  ดว้ยหัวขอ้แนวคดิ “ทัศนียภาพในความทรง
จํา” ผลงานศลิปะทุกชิ�นที�จัดแสดงในสวนสาธารณะจมิมี� ที�สรา้งความประทับใจและจนิตนาการอย่างไร ้
ขอบเขตแกผู่เ้ยี�ยมชม    

เท ี�ยง    ร ับประทานอาหารเที�ยง แบบเซ ็ตกลอ่ง   

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นน ั�งรถไฟ เดนิทางสู ่เมอืงฮวาเหลยีน  เมอืงทางฝั�งตะวนัออกของไตห้วนั ตดิกบั
มหาสมุทรแปซฟิิก เป็นเมอืงใหญ่ท่ามกลางขนุเขา อดุมสมบูรณไ์ปดว้ยธรรมชาตทิี�งดงาม ทั �งภูเขา แม่นํ�า 
และทะเล บรรยากาศดมีากๆอากาศเย็นสบาย อณุหภูมเิฉลี�ยประมาณ 16-27 องศา  
นําท่านสู ่“ อทุยานแห่งชาตไิทห่ลูเ่กอ๋ ” หรอื อทุยานแห่งชาตทิาโรโกะ  เป็นอุทยานแห่งชาตทิี�มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของไตห้วัน มีอาณาเขตครอบคลุม
พื�นที�สามเมอืง ฮวัเหลยีน หนานโถว และไถจง 
นอกจากจะเป็นอุทยานที�มีทัศนียภาพของหุบเขาและ
เทือกเขาสลับซับซอ้นสวยงามแลว้ ยังมีวัฒนธรรม
ประ เพณีที�มี เอกลักษณ์ เฉพาะตัว เ ป็นสิ�งดึงดูดใจ
นักท่องเที�ยวเช่นกัน เสน้ทางจากเทียนเสยีงจนถงึทาโร
โกะถอืเป็นเสน้ทางประวตัศิาสตร ์เลาะเลยีบรมิหนา้ผาของ
หุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมววิที�น่าประทับใจใน
อุทยานฯ ไดแ้ก่ ถํ�านกนางแอ่น และอุโมงคเ์กา้โคง้ บน
เสน้ทางคดเคี�ยวผ่านหุบเขาและหนา้ผาที�เกิดขึ�นโดย
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ธรรมชาต ิซึ�งเป็นทางหลวงที�มชีื�อเสยีงแห่งหนึ�งของเกาะไตห้วนั และแวะชมนํ�าตกฉางชนุ อนุสรณ์สถานฉาง
ชนุ จุดชมววิอกีแห่งหนึ�งที�มทีัศนียภาพของหุบเขาสลบัซอ้นสวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ดา้นขา้ง
มนํี�าตกไหลจากยอดเขาสงูลงสูล่ําธารลี�อ ูและอกีที�คอื ปากถํ�านกนางแอน่ ถํ�านกนางแอ่นเกดิจากการเคลื�อน
ตัวของเปลอืกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลําธารลี�อูทําใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มี
ทัศนียภาพแปลกตา ดว้ยถํ�านอ้ยใหญ่เรยีงรายบนหนา้ผาสงู อโุมงค ์9 โคง้ เป็นอโุมงคท์ี�อยู่บนถนนเหงิกวา้ง
กงลู ่หรอืทางหลวงสายยุทธศาสตรท์ี�ตดัผ่านหุบเขาหนิออ่น จากดา้นตะวันออกไปทางทศิตะวันตก เดมิเป็น
ถนนสายเก่าสําหรับคมนาคม ปัจจุบัน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิทิวทัศน์เลยีบริมหุบเขาใหนั้กท่องเที�ยว 
สามารถสํารวจความงามของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ สะพานหนิอ่อน อุทยานแห่งชาตเิทียนเสยีง เทียนเสยีง
เดมิเป็นแหล่งที�อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคลา้ยเป็น หมู่บา้นกลางหุบเขา เป็นจุดชมววิอีกจุดหนึ�งที�มี
ธรรมชาตสิวยงาม 
นําท่านแวะชมอญัมณีที�มคีา่อย่างลํ�าเลศิยิ�งกวา่ทองและเพชรนั�นก็คอื หยกจนี ชาวไตห้วันและชาวจีนมีความ
เชื�อว่าหยกเป็นอัญมณีลํ�าค่า เป็นสริิมงคลแก่ ผูท้ี�ไดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุ่งเรือง ส่งเสรมิใหเ้กดิ
ความเจรญิกา้วหนา้ มั�งคั�ง โชคด ีอายุยนืยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ 

       จากนั�นนําท่านเดนิทางกลบัสู ่ กรุงไทเป  เมอืงหลวงของไตห้วนัโดยรถบัส 
เดนิทางถงึนําท่านชอ้ปปิ�ง ตลาดซ เีหมนิต ิง   ย่านชอ้ปปิ�งของวยัรุ่นที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของไตห้วนั มฉีายา
วา่ ฮาราจูกแุห่งไทเปหรอืที�คนไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มืองไทย มีแหล่งชอ้ปปิ� งตามตรอกซอกซอย และ
เป็นแหลง่นัดเจอกนัของวยัรุ่น มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ที�นี�จะมีทั �งสนิคา้แฟชั�นทั�วไป และ
สนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มีทั �งแหล่งเสื�อผา้สไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที�
ท่านรัก รองเทา้ยี�ห อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที�ดังของญี�ปุ่ นรวมทั �งยี�หอ้ต่างๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อ ิสระอาหารคํ �าตามอ ัธยาศ ยัเพ ื�อความสะดวกในการช อ้ปปิ� ง)  

                      :นําทา่นเขา้สู ท่ ี�พกัโรงแรม Onetel Hotel หรอืระด ับใกลเ้คยีงกนั :  
(ช ื�อโรงแรมที�พกั ทางบร ิษทัจะทําการแจ ้งพรอ้มใบน ัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที�ส ี�            ปลอ่ยโคมผ ิงซ  ี– หมู ่บา้นจ ิ�วเฟิ� น  - อุทยานเหยห๋ล ิ�ว                                เช า้,เที�ยง ,เย็น                                                                                      

เช า้  บรกิารอาหารเช า้ที�หอ้งอาหารโรงแรม  

  ท่านสูร่า้นจมิาเนี�ยม GERMANIUM POWER  เป็นสรอ้ยที�มีพลังพเิศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายซึ�ง
สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีน
โลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชื�นลดอาการปวด จากนั�นนําท่านไดช้็อป
ปิ� ง เครื� องสํ าอาง  Cosmetic และของฝากของไตห้วั น 
จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ เ มอื ง ผ ิง ซ  ีจุดท่องเที�ยวยอดฮติของ
เสน้ทางรถไฟสายประวตัศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine)อยู่ระหว่างสถานี
ซือเฟิ� นและสถานีตา้หัว ชื�อ“ซือเฟิ� น”ตั �งตามชื�อของครอบครัว
ดั �งเดมิผูพ้ัฒนาพื�นที�แห่งนี� ไฮไลทข์องการท่องเที�ยวซื�อเฟิ� นคือ
ผูค้นชอบมาลอยโคม กนัที�บนทางรถไฟ ใครอยากปล่อยโคมลอย 
เขยีนคําอธิษฐานเขยีนเลยสี�ดา้นเต็มๆหรือเขยีนคําในกระบอกไม ้
ไผ่ก็มใีหบ้รกิาร(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าโคม) หรือเดนิเล่นที�ถนนสายเก่าซึ�งเป็นถนนเลยีบทางรถไฟ มีทั �งรา้นคา้ 
รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  

เท ี�ยง  ร ับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร   

  นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นจิ�วเฟิ� น (Jiufen Old Street)  เป็นถนน
คนเดนิเกา่แกท่ี�มชีื�อเสยีงที�สดุในไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิ�นในบรรยากาศบา้นเรือนและอาคารเก่าๆ โดยจะมี
การประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที�ดา้นบนถนนที�เป็นทางลาดชันและ
ขั �นบันไดดว้ย สมัยก่อนจิ�วเฟิ� นเป็นแหล่งเหมืองทองที�มีชื�อเสียง
ตั �งแต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี� มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทอง
ที�นี� การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่า
ใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิ�งไวเ้พยีงแตค่วามทรงจําจนกระทั�งมกีารใชจ้ิ�วเฟิ�นเป็นฉากในการ
ถ่ายทําภาพยนตร"์เปยฉิงเฉิงชื�อ"และ"อูเ๋หยียนเตอะซันซวิ"ทัศนียภาพภูเขาที�สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ด ้
ดงึดดูนักท่องเที�ยวจํานวนมาก จิ�วเฟิ�นมีกจิกรรม มากมาย เช่นถ่ายรูปมุมถ่ายรูปน่ารักๆในหมู่บา้น สนิคา้อกี
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มากมายที�ทําใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิที�ยาวที�สดุในหมู่บา้นจิ�วเฟิ�น ชอ๊ปปิ�งของกนิของฝากขึ�นชื�อ 
เชน่ รา้นบัวลอยเผอืก,รา้นไอศกรมีโรล,รา้นลูกชิ�นปลาสูตรโบราณ
,และโรตสีายไหม  อสิระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั             

  จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ เหย๋หลิ�ว(Yehliu Geopark)  หนึ�งใน

สถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาตขิองไตห้วัน พื�นที�ของอุทยานเย่
หลวิมลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร 
มีอายุยาวนานนับลา้นปีมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเล การกัดกร่อนของนํ�าทะเลลมทะเล และการเคลื�อนตัวของ
เปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หนิ
เศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ�งซ ึ�งมชีื�อเสยีงทั�วทั �งเกาะไตห้วนั และ ทั�วโลก 

คํ �า   ร ับประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  เมนู:ซ ีฟูตไตห้วนั  

:นําทา่นเขา้สู ท่ ี�พกั (นํ �าแร่ส ว่นตวั)   The Loft Seaside หรอืระด ับใกลเ้คยีงกนั : 
(ช ื�อโรงแรมที�พกั ทางบร ิษทัจะทําการแจ ้งพรอ้มใบน ัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)                  

วนัที�หา้          สนามบนิเถาหยวน  -   ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                

เช า้   อาหารเช า้แบบกลอ่ง นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  
09.40/10.20น.  เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT  เที�ยวบนิที� XW181  

 (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเคร ื�อง  
12.35/13.00น.เดนิทางถ ึงทา่อากาศยานดอนเมอืง  โดยสวสัดภิาพ 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัร ์สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจ ้งใหท้ราบลว่งหนา้ 

ไฟล ์บนิอาจมกีารเปลี�ยนแปลงอ ัพเดทจากสายการบนิ 
**กรณีลูกคา้ตอ้งการซ ื�อต ั�วเคร ื�องบนิภายในประเทศกรุณาติดตอ่คอนเฟิ ร ์มเวลาก ับเจา้หนา้ที�อกีคร ั�ง**  

หมายเหตุ :อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั�วเคร ื�องบนิโปรโมช ั�น จากสายการบนิ ด ังน ั�นเม ื�อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัร ์แลว้ ม ิสามารถเปลี�ยนแปลง เล ื�อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บร ิษทัฯขอสงวนส ทิธ ิในการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และ กรณีท ี�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจ ังหว ัดโดยเคร ื�องบนิภายในประเทศ กรุณาแจ ้งบร ิษทั
กอ่นทาํการจองต ั�วเคร ื�อง มฉิะน ั�นบร ิษทัฯไม่สามารถร ับผ ิดชอบใดๆท ั�งส ิ�น กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้  
 
***หากลกูคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที�ระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง
จ่ายคา่ชดเชยเพิ�ม ท่านละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเที�ยวสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม   
 คา่ตั�วเครื�องบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั  

 ที�พัก  3คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน   
 อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ)  
 บัตรท่องเที�ยวสถานที�ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น  
 คา่มัคคเุทศก ์ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก.  

ประกาศส ําคญั  รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และ
ผูจ้ัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั�นหากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั �งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่่าน  
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 คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล  โดยความตุ ้มครองเป็นไปตาม
เง ื�อนไขของบร ิษทัฯประกนัภยัที�บร ิษทัทาํไว ้  ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งและคา่ภาษีนํ�ามันของสายการบนิ
ตามรายการ   *คา่บรกิารนี�ร ับเฉพาะนกัทอ่งเท ี�ยวชาวไทยเทา่น ั�น  

 

ราคาทวัรไ์มร่วม   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี  
 คา่สมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.)  
 คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักท่องเที�ยวชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิ�ม 800บาท), 
 คา่ทปิไกด ์คนข ับรถ ทา่นละ 1,400 NT  
 ส ําหร ับหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความประท ับใจในการบรกิาร   
 ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ว ีซ ่า กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่ว ีซ า่  

 

 เง ื�อนไขในการจอง  ม ัดจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น   และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 
(การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

 
 
เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไม่รวมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง   เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด เมื�อท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัด
จํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณใีดทั �งส ิ�น  
 
 

 

หมายเหตุ  
กรุณาอา่นศ กึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทาํการจอง เพ ื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้
และบร ิษทัฯ และเม ื�อทา่นช ําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัร ์แลว้ ถอืวา่ทา่นยอมร ับเง ื�อนไขของบร ิษทัแลว้ 
 1) ขอสงวนส ทิธ ิ�ในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท ี�ม ีผูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัท่าน

ไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วนัก่อนการเดนิทาง  
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2) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุัตเิหต ุและอื�น ๆ ที�อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตามสถานการณท์ี�มกีารปรบัขึ�นจากภาษีเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิ 
ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสดุลง ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้่องเที�ยวสละ
สทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที�ไดช้ําระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั �งส ิ�น เนื�องจากคา่ใชจ้่ายที�ท่านไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการ
ชําระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ําระคา่ใชจ้่ายทั �งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบ
ชําระเต็มมเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนั�น ๆ  
7) การประกนัภัย ที�บรษัิทไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเที�ยว
เท่านั�น ไมไ่ด ้ครอบคลุมถ ึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ท่านสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง
ได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทั �งส ิ�นแทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านั�น  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  


