
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

XW-T41:Taiwan Taroko 
ไตห้วนั ไทเป ไทจง อทุยานทาโรโกะ เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน ผงิซ ี5วนั3คนื 

∞ สมัผสัธรรมชาตทิี ่อุทยานแหง่ชาต ิทาโรโกะ ดนิแดนสวรรคฝ์ั่งตะวนัออกของไตห้วนั 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 

∞ อุทยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ 
∞ ปลอ่ยโคมทีผ่งิซ ีถา่ยรปูช็อปป้ิงฟินๆ ยา่นสถานรีถไฟ 
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  

∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 

∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  
∞ ชอ้ปป้ิง ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เมนพูเิศษ:เส ีย่วหลงเปา+ซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 
พกัโรงแรม:ไทเป 2คนื + โรงแรมน า้แร(่เถาหยวน)1คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT บนิตรงสูไ่ทเปน า้หนกักระเป๋า 20 KG 

ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม62-มนีาคม63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

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.  พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 5-6
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานเถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – วดัหลงซาน - ตกึไทเป101 
                                                                                                                                 อาหาร เทีย่ง,-- 
02.25/03.45เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 

                      (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง  
 (ส าหรับเวลาบนิแตล่ะพเีรยีดเดนิทางเชค็กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่คอนเฟิมเวลาบนิอกีครัง้ 

07.05/08.30เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  

(เวลาทีไ่ตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชัว่โมง)  เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12

เทา่ตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 
ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีส่ดุ และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน 

ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะ
ไตห้วัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงทีม่ีการเตบิโตเร็วมาก หลังจากผ่าน
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   

น าทา่นไปชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึง่สญัญลกัษณข์องประเทศไตห้วัน  สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 

1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  
และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ ส ิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวตั ิขา้วของเครือ่งใช ้

สว่นตวัตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตส์ว่นตวั และฉากจ าลองการท างานของ
ทา่น แทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไคเชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่ัง

เป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนทา่นไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ 
โดยภายในจะมรีูปปั้นท าจากทองสมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญ่ที่
มใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปปัน้ของทา่นในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้า

ไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการ
หนา้รูปั้้นทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะ มขี ึน้ทกุ 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 

ของอนุสรณแ์ห่งนี้  
เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเสีย่วหลงเปา 

น าทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ

แห่งหนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในแถบยา่นเมอืงเกา่ มีอีายุเกอืบ 300
รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝูเจี๊ ยนชว่งปี ค.ศ.1738 เพือ่เป็น
สถานทีส่กัการะบูชาส ิง่ศกัสทิธิต์ามความเชือ่ของชาจนีมีรีูปแบบ

ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพุทธของจนีแตม่ลีกูผสมของความ
เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าให ้

ทีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไม่ควรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน 
แตเ่ดมิสรา้งข ึน้เพือ่สกัการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลกั แตก่็จะมเีทพเจา้
องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกว่า 100องคท์ีด่า้นในโดยมา

จากทัง้ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจื๋อ เชน่ เจา้แมท่บัทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเดนิทาง,เทพเจา้กวนอู เรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และ



 
 

 
เทพเย่วเ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จนัทรา ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงให ้
สมหวังดา้นความรัก 

จากนัน้เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถา่ยรูปบรเิวณดา้นหนา้) สญัลกัษณ์
ของเมอืงไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็นอันดบั 2ของ
โลก(ปี 2004 เคยสงูทีส่ดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รูปรา่งตวัอาคาร

ไดแ้รงบนัดาลใจมากจาก เจดยีข์องจนีทีน่ีย่ังมจีุดชมววิทีส่งูทีส่ดุใน
ไทเปทีช่ัน่ 89(ไม่รวมคา่ข ึน้ชัน้89) ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาด

ใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ท าหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิ
แผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก บรเิวณทีต่ัง้ของตกึ ชัน้ 1-5 
จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ีข่ายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้

รา้นอาหารตา่งๆ 
ทา่นเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอันขึน้ชือ่ของไตห้วัน   
น าท่านสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคนื ทีใ่หญ่ทีส่ดุในไทเปเป็นตลาดคนเดนิมีรา้นคา้ครบ

ครัน ทีน่ี่เหมาะส าหรับทัง้ขาชอ้ป และขาชมิ จ าหน่ายสนิคา้พื้นเมือง เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดับ 
และอาหารทานรา้นอาหารสตรทีฟู้ดใหช้มิหลากหลาย สไตลไ์ตห้วัน เมนูข ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก่ เตา้หูเ้หม็น ไก่

ทอด น ้ามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย 
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

                      :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Onetel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:       
 (ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม       อีห้ลาน - สวนสาธารณะจมิมีเ่หลีย่ว – อุทยานแหง่ชาตทิาโรโกะ - ตลาดซเิหมนิตงิ  

                                                                                                                                 เชา้,เทีย่ง,- 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงอีห้ลาน อยู่ห่างจากไทเปประมาณ 2ชัว่โมง 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะจมิมีเ่หลีย่ว สวนสาธารณะแห่งนี้ ทีร่วมเอาผลงานศลิปะจากศลิปินนักวาด
ภาพประกอบชือ่ดงั จมิมี ่เหลยีว (Jimmy Liao) กลบัมาจดัแสดงในบา้นเกดิตวัเอง ทีน่ี่มมีุมใหค้ณุไดถ้า่ยรูป

หลากหลาย ทัง้ศลิปะบนก าแพงและหุ่นขนาดใหญ่ใหถ้า่ยรูปกนั  ดว้ยหวัขอ้แนวคดิ “ทศันียภาพในความทรง
จ า” ผลงานศลิปะทกุช ิน้ทีจ่ัดแสดงในสวนสาธารณะจมิมี ่ทีส่รา้งความประทบัใจและจนิตนาการอย่างไร ้
ขอบเขตแกผู่เ้ยีย่มชม    

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง แบบเซ็ตกลอ่ง  

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นน ัง่รถไฟ เดนิทางสู ่เมอืงฮวาเหลยีน เมอืงทางฝ่ังตะวันออกของไตห้วัน ตดิกบั
มหาสมุทรแปซฟิิก เป็นเมอืงใหญ่ทา่มกลางขนุเขา อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงาม ทัง้ภเูขา แม่น ้า 

และทะเล บรรยากาศดมีากๆอากาศเย็นสบาย อุณหภมูเิฉลีย่ประมาณ 16-27 องศา  
น าทา่นสู ่“ อทุยานแหง่ชาตไิทห่ลูเ่กอ๋ ” หรอื อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ เป็นอุทยานแห่งชาตทิีม่ขีนาด

ใหญ่เป็นอันดบัสองของไตห้วนั มอีาณาเขตครอบคลมุ
พืน้ทีส่ามเมอืง ฮัวเหลยีน หนานโถว และไถจง 
นอกจากจะเป็นอุทยานทีม่ทีศันียภาพของหุบเขาและ

เทอืกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยังมวีัฒนธรรม
ประเพณีทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นส ิง่ดงึดดูใจ

นักทอ่งเทีย่วเชน่กนั เสน้ทางจากเทยีนเสยีงจนถงึทาโร
โกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตร ์เลาะเลยีบรมิหนา้ผาของ
หุบเขาหนิอ่อนไปตลอดแนว จุดชมววิทีน่่าประทบัใจใน

อุทยานฯ ไดแ้ก ่ถ ้านกนางแอ่น และอุโมงคเ์กา้โคง้ บน
เสน้ทางคดเคีย้วผ่านหบุเขาและหนา้ผาทีเ่กดิข ึน้โดย
ธรรมชาต ิซึง่เป็นทางหลวงทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะ

ไตห้วัน และแวะชมน ้าตกฉางชนุ อนุสรณ์สถานฉางชนุ จุดชมววิอกีแห่งหนึง่ทีม่ทีศันียภาพของหุบเขาสลบั
ซอ้นสวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจนี ดา้นขา้งมนี ้าตกไหลจากยอดเขาสงูลงสูล่ าธารลีอ่ ูและอกีทีค่อื 

ปากถ ้านกนางแอ่น ถ ้านกนางแอน่เกดิจากการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกและการไหลผา่นกดัเซาะของล าธาร
ลีอู่ท าใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ทีศันียภาพแปลกตา ดว้ยถ ้านอ้ยใหญ่เรยีงรายบนหนา้ผา
สงู อุโมงค ์9 โคง้ เป็นอุโมงคท์ีอ่ยู่บนถนนเหงิกวา้งกงลู ่หรอืทางหลวงสายยุทธศาสตรท์ีต่ดัผา่นหุบเขาหนิ

อ่อน จากดา้นตะวนัออกไปทางทศิตะวนัตก เดมิเป็นถนนสายเกา่ส าหรับคมนาคม ปัจจบุัน เปิดเป็นเสน้ทาง
เดนิชมววิทวิทศันเ์ลยีบรมิหุบเขาใหนั้กทอ่งเทีย่ว สามารถส ารวจความงามของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ สะพาน

หนิอ่อน อุทยานแห่งชาตเิทยีนเสยีง เทยีนเสยีงเดมิเป็นแหลง่ทีอ่ยู่ของชาวเขาเผ่าไทอ่ยา่คลา้ยเป็น หมู่บา้น
กลางหุบเขา เป็นจุดชมววิอกีจุดหนึง่ทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม 



 
 

 
น าทา่นแวะชมอัญมณีทีม่คีา่อย่างล า้เลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันกค็อื หยกจนี ชาวไตห้วันและชาวจนีมคีวาม
เชือ่ว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิ

ความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ 
       จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันโดยรถบัส 

เดนิทางถงึน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ  ย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วัน มฉีายา
ว่า ฮาราจูกแุห่งไทเปหรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงตามตรอกซอกซอย และ
เป็นแหลง่นัดเจอกนัของวยัรุ่น มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ทีน่ีจ่ะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทัว่ไป และ

สนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้สไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่
ทา่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่งัของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
                      :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Onetel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่           ปลอ่ยโคมผงิซ ี– หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน - อุทยานเหยห๋ลิว๋ - ตลาดซเีหมนิตงิ                                  
                                                                                                                        เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  
ทา่นสูร่า้นจมิาเนี่ยม GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ยในการปรบัสมดลุในร่างกายซึง่
สามารถปรบัสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการ

ปวด จากนัน้น าทา่นไดช้อ็ปป้ิงเครือ่งส าอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วัน 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีจุดทอ่งเทีย่วยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซี

(PingxiLine)อยู่ระหว่างสถานซีอืเฟ่ินและสถานตีา้หัว ชือ่“ซอืเฟ่ิน”ตัง้ตามชือ่ของครอบครวัดัง้เดมิผูพ้ัฒนา
พืน้ทีแ่ห่งนี้ ไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วซือ่เฟ่ินคอืผูค้นชอบมาลอยโคม กนัทีบ่นทางรถไฟ ใครอยากปลอ่ย
โคมลอย เขยีนค าอธษิฐานเขยีนเลยสีด่า้นเต็มๆหรอืเขยีนค าในกระบอกไมไ้ผ่ก็มใีหบ้รกิาร(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่

โคม) หรอืเดนิเลน่ทีถ่นนสายเกา่ซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟ มทีัง้
รา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนนคน

เดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วันโดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ย

รา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมกีาร
ประดบัโคมไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชนัและขัน้บนัได
ดว้ย สมัยกอ่นจิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชีือ่เสยีงตัง้แตส่มัย

กษัตรยิก์วงสวี ้มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุ
ทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพากนั

อพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ าจนกระทัง่มกีารใช ้

จ ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร"์เปยฉงิเฉงิชือ่"และ"อู๋เหยยีน
เตอะซนัซวิ"ทศันียภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดู

นักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก จิว่เฟ่ินมกีจิกรรม มากมาย เชน่ถา่ยรูปมุม
ถา่ยรูปน่ารักๆในหมูบ่า้น สนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ

กบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ปป้ิงของกนิของฝากขึน้
ชือ่ เชน่ รา้นบัวลอยเผอืก,รา้นไอศกรมีโรล,รา้นลกูช ิน้ปลาสตูรโบราณ
,และโรตสีายไหม  อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั             

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่(Yehliu Geopark) หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วัน 

พืน้ทีข่องอุทยานเย่หลวิมลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มอีายยุาวนานนับลา้น
ปีมลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของ
เปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน 

ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วัน และ ทัว่โลก 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมน:ูซฟีตูไตห้วนั 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั(น า้แรส่ว่นตวั)  The Loft Seaside หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)                  

วนัทีห่า้          สนามบนิเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                 

เชา้   อาหารเชา้แบบกลอ่ง น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
09.40/10.20น. เดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  



 
 

 
 (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 

12.35/13.00น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ไฟลบ์นิอาจมกีารเปลีย่นแปลงอพัเดทจากสายการบนิ 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่

จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 

***หากลกูคา้ทา่นใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง
จ่ายคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  อาหารทวัร ์

(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ คา่
น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้

ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งและคา่ภาษีน ้ามนัของสาย

การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน

การบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไม่รวมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมดั

จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้  
 
 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อุบัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตตุา่ง ๆ   

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ
ผูจ้ัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทาง

หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  



 
 

 
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรบัข ึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้่ายทีท่า่นไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการ
ช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบ

ช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ดัจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท

ถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง
ได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


