
  

 

 

            

 

 

 

XW-T41:Taiwan Taroko 
ไตห้วนั ไทเป ไทจง อทุยานทาโรโกะ เหยห่ลิ'ว จ ิ(วเฟิ( น ผงิซ ี5วนั3คนื 

∞ สมัผสัธรรมชาตทิี( อทุยานแหง่ชาต ิทาโรโกะ ดนิแดนสวรรคฝ์ั(งตะวนัออกของไตห้วนั 
∞ เที(ยวหมูบ่า้นโบราณ จิ(วเฟิ( น 
∞ อทุยานเหยห่ลิ'ว ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ 
∞ ปลอ่ยโคมที(ผงิซ ีถา่ยรปูช็อปปิC งฟินๆ ยา่นสถานรีถไฟ 
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟี( กบั ตกึ 101  
∞ ชมความสวยงามของอนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 
∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟี( กบั ตกึ 101  
∞ ชอ้ปปิC ง ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  
เมนพูเิศษ:เสี(ยวหลงเปา+ซฟีู้ ดเหยห่ลิ(ว 
พกัโรงแรม:ไทเป 2คนื + โรงแรมนํ Cาแร(่เถาหยวน)1คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปนํ Cาหนกักระเป๋า 20 KG 
กาํหนดการเดนิทาง ตลุาคม62-มนีาคม63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี(ยว
เพิ(ม 

ที(น ั(ง 

24-28 ตลุาคม 62 15,900 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant 5,000฿ 

4,500 30 
26-30 ตลุาคม 62 15,900 4,500 30 

30ตลุาคม-3พฤศจกิายน 62 16,900 4,500 30 
31ตลุาคม-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 
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-3กมุภาพนัธ6์3 16,900 4,500 30 

6-10 กมุภาพนัธ ์63 18,900 4,500 30 
13-17 กมุภาพนัธ ์63 16,900 4,500 30 

27กมุภาพนัธ-์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.  �พรอ้มกันที�ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู5-6
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

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

 (สําหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเชค็กบัเจา้หนา้ที�เพื�อคอนเฟิมเวลาบนิอกีครั 3ง 
07.05/08.30�เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  

(เวลาที�ไตห้วันเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชั�วโมง)  เป็นเกาะที�มพีื3นที�เล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ12
เท่าตั 3งอยู่ห่างจากชายฝั�งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย
ใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที�สดุ และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของ
ไตห้วัน ทั 3งการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตั 3งอยูท่างดา้นเหนอืของ
เกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงที�มกีารเตบิโตเร็วมาก หลังจาก
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นขึ3นรถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   
นําทา่นไปชม อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึ�งสญัญลักษณ์ของประเทศไตห้วัน  สรา้งขึ3นตั 3งแตปี่ 
1976 เพื�อเป็นการรําลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  
และเป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิ�งของตา่งๆ ที�เป็นประวัต ิขา้วของเครื�องใช ้
สว่นตัวตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตส์ว่นตัว และฉากจําลองการทํางานของ
ทา่น แทบทั3งหมดเกี�ยวกบั ทา่นนายพล เจยีง ไคเชค็ ตั 3งแตส่มัยที�ยัง
เป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ 
โดยภายในจะมรีปูปั3นทําจากทองสมัฤทธิNของทา่นในทา่นั�งขนาดใหญท่ี�
มใีบหนา้ยิ3มแยม้ตา่งจากรปูปั3นของทา่นในที�อื�นๆ ซึ�งจะมทีหารยนืเฝ้า
ไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลี�ยนเวรทหารรักษาการ
หนา้รูปั้3นทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึ�งจะ มขีึ3นทกุ 1ชั�วโมง บนชั 3น 4 
ของอนุสรณ์แหง่นี3  

เที(ยง  � รบัประทานอาหารเที(ยง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเสี(ยวหลงเปา 



  

 

 

            

 

 

นําทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึ�งในวัดที�เกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงมากที�สดุ
แหง่หนึ�งของเมอืงไทเป ตั 3งอยูใ่นแถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 300
รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ3นโดยคนจนีชาวฝเูจีP ยนชว่งปี ค.ศ.1738 เพื�อเป็น
สถานที�สกัการะบชูาสิ�งศักสทิธิNตามความเชื�อของชาจนีมรีปูแบบ
ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพทุธของจนีแตม่ลีกูผสมของความ
เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําให ้
ที�นี�เป็นอกีหนึ�งแหลง่ทอ่งเที�ยวไมค่วรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน 
แตเ่ดมิสรา้งขึ3นเพื�อสกัการะเจา้แมก่วนอมิเป็นหลัก แตก่็จะมเีทพเจา้
องคอ์ื�นๆตามความเชื�อของชาวจนีอกีมากกวา่ 100องคท์ี�ดา้นในโดยมา
จากทั3งศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจืRอ เชน่ เจา้แมทั่บทมิ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรื�องความซื3อสตัยแ์ละหนา้ที�การงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ที�เชื�อ
กนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก 
จากนั3นเดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้) สญัลักษณ์ของเมอืงไทเป เป็นตกึที�สงูที�สดุใน
ไตห้วัน และสงูเป็นอนัดับ 2ของโลก(ปี 2004 เคยสงูที�สดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รปูรา่งตัวอาคารได ้
แรงบนัดาลใจมากจาก เจดยีข์องจนีที�นี�ยังมจีดุชมววิที�สงูที�สดุในไทเปที�ชั�น 89(ไมร่วมคา่ขึ3นชั 3น89) ภายใน
ตัวอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ที�กนัการสั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผน่ดนิไหวและมี
ลฟิตท์ี�ว ิ�งเร็วที�สดุในโลก บรเิวณที�ตั 3งของตกึ ชั 3น 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ที�ที�ขายของแบรนดเ์นม 
และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 
ทา่นเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซื�อดังเพื�อใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื3อของฝากอนัขึ3นชื�อของไตห้วัน   
นําท่านสู ่ซื(อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคนื ที�ใหญ่ที�สดุในไทเปเป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบ
ครัน ที�นี�เหมาะสําหรับทั 3งขาชอ้ป และขาชมิ จําหน่ายสนิคา้พื3นเมอืง เสื3อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องประดับ 
และอาหารทานรา้นอาหารสตรทีฟู้ดใหช้มิหลากหลาย สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึ3นชื�อของที�นี�ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไก่
ทอด นํ3ามะระปั�น และอื�น ๆ อกีมากมาย 
(อสิระอาหารคํ(าตามอธัยาศยัเพื(อความสะดวกในการชอ้ปปิC ง) 

                      :นําทา่นเขา้สูท่ ี(พกั โรงแรม Onetel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:       
 (ชื(อโรงแรมที(พกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที(สาม       อีCหลาน - สวนสาธารณะจมิมี(เหลี(ยว – อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ - ตลาดซเิหมนิตงิ  
                                                                                                                                � เชา้,เที(ยง,- 

เชา้   � บรกิารอาหารเชา้ที(หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงอีCหลาน อยูห่า่งจากไทเปประมาณ 2ชั�วโมง 
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะจมิมี(เหลี(ยว สวนสาธารณะแหง่นี3 ที�รวมเอาผลงานศลิปะจากศลิปินนักวาด
ภาพประกอบชื�อดัง จมิมี� เหลยีว (Jimmy Liao) กลับมาจัดแสดงในบา้นเกดิตัวเอง ที�นี�มมีมุใหค้ณุไดถ้า่ยรปู
หลากหลาย ทั 3งศลิปะบนกําแพงและหุน่ขนาดใหญใ่หถ้า่ยรปูกนั  ดว้ยหัวขอ้แนวคดิ “ทัศนยีภาพในความทรง
จํา” ผลงานศลิปะทกุชิ3นที�จัดแสดงในสวนสาธารณะจมิมี� ที�สรา้งความประทับใจและจนิตนาการอยา่งไร ้
ขอบเขตแกผู่เ้ยี�ยมชม    

เที(ยง  � รบัประทานอาหารเที(ยง แบบเซ็ตกลอ่ง  

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นน ั(งรถไฟ เดนิทางสู ่เมอืงฮวาเหลยีน เมอืงทางฝั�งตะวันออกของไตห้วัน ตดิ
กบัมหาสมทุรแปซฟิิก เป็นเมอืงใหญท่า่มกลางขนุเขา อดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี�งดงาม ทั 3งภเูขา แมนํ่3า 
และทะเล บรรยากาศดมีากๆอากาศเย็นสบาย อณุหภมูเิฉลี�ยประมาณ 16-27 องศา  
นําทา่นสู ่“ อทุยานแหง่ชาตไิทห่ลูเ่กอ๋ ” หรอื อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ เป็นอทุยานแหง่ชาตทิี�มขีนาด
ใหญเ่ป็นอนัดับสองของไตห้วัน มอีาณาเขตครอบคลมุ
พื3นที�สามเมอืง ฮวัเหลยีน หนานโถว และไถจง 
นอกจากจะเป็นอทุยานที�มทัีศนยีภาพของหบุเขาและ
เทอืกเขาสลับซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยังมวีัฒนธรรม
ประเพณีที�มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ�งดงึดดูใจ
นักทอ่งเที�ยวเชน่กนั เสน้ทางจากเทยีนเสยีงจนถงึทาโร
โกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตร ์เลาะเลยีบรมิหนา้ผาของ
หบุเขาหนิออ่นไปตลอดแนว จดุชมววิที�น่าประทับใจใน
อทุยานฯ ไดแ้ก ่ถํ3านกนางแอน่ และอโุมงคเ์กา้โคง้ บน



  

 

 

            

 

 

เสน้ทางคดเคี3ยวผา่นหบุเขาและหนา้ผาที�เกดิขึ3นโดยธรรมชาต ิซึ�งเป็นทางหลวงที�มชีื�อเสยีงแหง่หนึ�งของ
เกาะไตห้วัน และแวะชมนํ3าตกฉางชนุ อนุสรณ์สถานฉางชนุ จดุชมววิอกีแหง่หนึ�งที�มทัีศนยีภาพของหบุเขา
สลับซอ้นสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจนี ดา้นขา้งมนํี3าตกไหลจากยอดเขาสงูลงสูลํ่าธารลี�อ ูและอกี
ที�คอื ปากถํ3านกนางแอน่ ถํ3านกนางแอน่เกดิจากการเคลื�อนตัวของเปลอืกโลกและการไหลผา่นกดัเซาะของ
ลําธารลี�อทํูาใหน้กนางแอน่กลายเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�มทัีศนยีภาพแปลกตา ดว้ยถํ3านอ้ยใหญเ่รยีงรายบน
หนา้ผาสงู อโุมงค ์9 โคง้ เป็นอโุมงคท์ี�อยูบ่นถนนเหงิกวา้งกงลู ่หรอืทางหลวงสายยทุธศาสตรท์ี�ตัดผา่นหบุ
เขาหนิออ่น จากดา้นตะวันออกไปทางทศิตะวันตก เดมิเป็นถนนสายเกา่สําหรับคมนาคม ปัจจบุัน เปิดเป็น
เสน้ทางเดนิชมววิทวิทัศนเ์ลยีบรมิหบุเขาใหนั้กทอ่งเที�ยว สามารถสํารวจความงามของธรรมชาตอิยา่ง
ใกลช้ดิ สะพานหนิออ่น อทุยานแหง่ชาตเิทยีนเสยีง เทยีนเสยีงเดมิเป็นแหลง่ที�อยูข่องชาวเขาเผา่ไทอ่ยา่
คลา้ยเป็น หมูบ่า้นกลางหบุเขา เป็นจดุชมววิอกีจดุหนึ�งที�มธีรรมชาตสิวยงาม 
นําทา่นแวะชมอญัมณีที�มคีา่อยา่งลํ3าเลศิยิ�งกวา่ทองและเพชรนั�นก็คอื หยกจนี ชาวไตห้วันและชาวจนีมคีวาม
เชื�อวา่หยกเป็นอญัมณีลํ3าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ี�ไดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิ
ความเจรญิกา้วหนา้ มั�งคั�ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื3อ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ 

       จากนั3นนําทา่นเดนิทางกลับสู ่ กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันโดยรถบสั 
เดนิทางถงึนําทา่นชอ้ปปิ3ง ตลาดซเีหมนิตงิ  ยา่นชอ้ปปิ3งของวัยรุน่ที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของไตห้วัน มี
ฉายาวา่ ฮาราจกูแุหง่ไทเปหรอืที�คนไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปปิ3งตามตรอกซอกซอย 
และเป็นแหลง่นัดเจอกนัของวัยรุน่ มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ที�นี�จะมทัี 3งสนิคา้แฟชั�นทั�วไป 
และสนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทัี 3งแหลง่เสื3อผา้สไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝาก
คนที�ทา่นรัก รองเทา้ยี�หอ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ี�ดังของญี�ปุ่ นรวมทั3งยี�หอ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อสิระอาหารคํ(าตามอธัยาศยัเพื(อความสะดวกในการชอ้ปปิC ง) 

                      :นําทา่นเขา้สูท่ ี(พกัโรงแรม Onetel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
(ชื(อโรงแรมที(พกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที(ส ี(            ตกึไทเป101 - ปลอ่ยโคมผงิซ ี– หมูบ่า้นจิ(วเฟิ( น - อทุยานเหยห๋ลิ'ว - ตลาดซเีหมนิตงิ                                 
                                                                                                                       � เชา้,เที(ยง,เย็น                                                                                      

เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ที(หอ้งอาหารโรงแรม  
เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้) สญัลักษณ์ของเมอืง
ไทเป เป็นตกึที�สงูที�สดุในไตห้วัน และสงูเป็นอนัดับ 2ของโลก(ปี 2004 
เคยสงูที�สดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รปูรา่งตัวอาคารไดแ้รงบนัดาล
ใจมากจาก เจดยีข์องจนีที�นี�ยังมจีดุชมววิที�สงูที�สดุในไทเปที�ชั�น 89(ไม่
รวมคา่ขึ3นชั 3น89) ภายในตัวอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน 
ทําหนา้ที�กนัการสั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ี�ว ิ�งเร็ว
ที�สดุในโลก บรเิวณที�ตั 3งของตกึ ชั 3น 1-5 จะเป็นสว่นของ
หา้งสรรพสนิคา้ที�ที�ขายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆนํา
ทา่นสูร่า้นจมิาเนี�ยม GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยที�มพีลัง
พเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกายซึ�งสามารถปรับสภาพประจลุบ-
บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชื�นลด
อาการปวด จากนั3นนําทา่นไดช้อ็ปปิ3งเครื�องสําอาง Cosmetic และของ
ฝากของไตห้วัน 
จากนั3นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีจดุทอ่งเที�ยวยอดฮติของเสน้ทาง
รถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine)อยูร่ะหวา่งสถานซีอืเฟิ�นและ
สถานตีา้หัว ชื�อ“ซอืเฟิ�น”ตั 3งตามชื�อของครอบครัวดั 3งเดมิผูพั้ฒนาพื3นที�
แหง่นี3 ไฮไลทข์องการทอ่งเที�ยวซื�อเฟิ�นคอืผูค้นชอบมาลอยโคม กนัที�บนทางรถไฟ ใครอยากปลอ่ยโคม
ลอย เขยีนคําอธษิฐานเขยีนเลยสี�ดา้นเต็มๆหรอืเขยีนคําในกระบอกไมไ้ผก่็มใีหบ้รกิาร(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่โคม) 
หรอืเดนิเลน่ที�ถนนสายเกา่ซึ�งเป็นถนนเลยีบทางรถไฟ มทัี 3งรา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  

เที(ยง �รบัประทานอาหารเที(ยง ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิ(วเฟิ( น(Jiufen Old Street) เป็นถนนคน
เดนิเกา่แกท่ี�มชี ื�อเสยีงที�สดุในไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ย
รา้นคา้ทอ้งถิ�นในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมกีาร
ประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ี�ดา้นบนถนนที�เป็นทางลาดชนัและขั 3นบนัได



  

 

 

            

 

 

ดว้ย สมัยกอ่นจิ�วเฟิ�นเป็นแหลง่เหมอืงทองที�มชีื�อเสยีงตั 3งแตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี3 มนัีกขดุทองจํานวนมากพา
กนัมาขดุทองที�นี� การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพากนัอพยพ
ยา้ยออกไป เหลอืทิ3งไวเ้พยีงแตค่วามทรงจําจนกระทั�งมกีารใชจ้ิ�วเฟิ�นเป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร"์เปย
ฉงิเฉงิชื�อ"และ"อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ"ทัศนยีภาพภเูขาที�สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเที�ยว
จํานวนมาก จิ�วเฟิ�นมกีจิกรรม มากมาย เชน่ถา่ยรปูมมุถา่ยรปูน่ารักๆในหมูบ่า้น สนิคา้อกีมากมายที�ทําใหท้า่น
ไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิที�ยาวที�สดุในหมูบ่า้นจิ�วเฟิ�น ชอ๊ปปิ3งของกนิของฝากขึ3นชื�อ เชน่ รา้นบวัลอย
เผอืก,รา้นไอศกรมีโรล,รา้นลกูชิ3นปลาสตูรโบราณ,และโรตสีายไหม  อสิระชอ้ปปิ3งตามอธัยาศัย             

จากนั3นนําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิ(ว(Yehliu Geopark) หนึ�งในสถานที�ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาตขิอง

ไตห้วัน พื3นที�ของอทุยานเยห่ลวิมลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มอีายุ
ยาวนานนับลา้นปีมลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดักรอ่นของนํ3าทะเลลมทะเล และการ
เคลื�อนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้
เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ3งซึ�งมชีื�อเสยีงทั�วทั 3งเกาะไตห้วัน และ ทั�วโลก 

คํ(า   �รบัประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร  เมน:ูซฟีตูไตห้วนั 
:นําทา่นเขา้สูท่ ี(พกั(นํ Cาแรส่ว่นตวั)  The Loft Seaside หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชื(อโรงแรมที(พกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)                  

วนัที(หา้          สนามบนิเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                

เชา้  � อาหารเชา้แบบกลอ่ง นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
09.40/10.20น. เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW181 � 

 (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื(อง 
12.35/13.00น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี(ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื(องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ไฟลบ์นิอาจมกีารเปลี(ยนแปลงอพัเดทจากสายการบนิ 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซืCอต ั'วเครื(องบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที(อกีคร ัCง** 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั'วเครื(องบนิโปรโมช ั(น จากสายการบนิ ดงัน ัCนเมื(อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี(ยนแปลง เลื(อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที(ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื(องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทาํการจองต ั'วเครื(อง มฉิะน ัCนบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัCงส ิCน กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื3นเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง
จา่ยคา่ชดเชยเพิ�ม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสันําเที�ยวสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั3นๆเป็นหลัก จงึขอ
สงวนสทิธิNในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัRวเครื�องบนิ กรงุเทพฯ–ไทเป –กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มที�พัก  3คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  อาหาร
ทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ) บตัรทอ่งเที�ยวสถานที�ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่
นํ3าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้
ครองเป็นไปตามเงื(อนไขของบรษิทัฯประกนัภยัที(บรษิทัทาํไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีนํ3ามันของสาย
การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีCรบัเฉพาะนกัทอ่งเที(ยวชาวไทยเทา่น ัCน  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักทอ่งเที�ยว

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และ
ผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั3นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั3งคา่ตัRวเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  



  

 

 

            

 

 

ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิ�ม 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
ในการบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เง ื(อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั3นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตัRวเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื3อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัด
จํา หรอื คา่ทัวรทั์ 3งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั3งสิ3น  
 
 
 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัCงหมดกอ่นทาํการจอง เพื(อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมื(อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ื(อนไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิ{ในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที(มผีูเ้ดนิทางตํ(ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น
ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิNที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิNไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ3นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิNที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ3นจากภาษีเชื3อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ
เพิ�มเตมิ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ3นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเที�ยวสละ
สทิธิNและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ไดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น เนื�องจากคา่ใชจ้า่ยที�ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการ
ชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทั 3งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบ
ชาํระเต็มมเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั3น ๆ  

7) การประกนัภัย ที�บรษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว
เทา่นั3น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื3อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น  

8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 


