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XW-T28 ไตห้วนั ไทเป อาหลซีนั เหยห๋ล ิว่ ไทจง ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 6วนั4คนื  

 

XW-T28 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว่ อาหลซีนั 
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 6วนั 4คนื 

ผูห่ลี ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋ วดัเหวนิหวู ่วดัจงไถฉ่านซือ่ ไทจง  
ไทเป เหยห๋ลิว่ อทุยานหลิว๋ หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน ตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่ขีน้) อทุยานแหง่ชาตอิาหลี
ซนั น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิอนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ช็อปป้ิง3

ตลาดดงั ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดซเีหมนิตงิ  

พกัโรงแรม ไทเป2คนื ไทจง1คนื เจีย๊อี ้1คนื พกัโรงแรมอาบนํา้นํา้แร ่1คนื   
เมนเูลศิ >> บฟุเฟ่ชาบไูตห้วนั ปลาประธานาธบิด ีเสีย่วหลงเปา ซฟีดูสเ์หยห่ลิว๋ 

กําหนดการเดนิทาง มนีาคม – มถินุายน 2561 

เดนิทางโดยสายการบนิ  NOKSCOOT เครือ่งแบบ B777 -200 ลําใหญ ่415ทีน่ ัง่ นํา้หนกั
กระเป๋า 20 KG 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานดอนเมอืง เถาหยวน หนานโถว ผูห่ลี ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 
วดัเหวนิหวู ่วดัจงไถฉ่านซือ่ ชมิชา ไทจง ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

3  ไทจง พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิอาหลีซ่นั ป่าสนพนัปี เจีย๊อี ้

4  เจีย๊อี ้ไทเป ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้) อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

5  ไทเป หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน อุทยานเหยห๋ลวิ ดวิตีฟ้ร ีGermanium ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

6  ทา่อากาศยานเถาหยวน ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

27 Mar - 01 Apr 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

03 - 08 Apr 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 6,500 

10 - 15 Apr 2018  24,888  24,888 24,888 5,000 6,500 

11 - 16 Apr 2018  25,888  25,888 25,888 5,000 6,500 

12 - 17 Apr 2018  24,888  24,888 24,888 5,000 6,500 

13 - 18 Apr 2018  23,888  23,888 23,888 5,000 6,500 

17 - 22 Apr 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 6,500 

26 Apr - 01 May 2018  19,888  19,888 19,888 5,000 6,500 

03 - 08 May 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

09 - 14 May 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 6,500 

10 - 15 May 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 
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17 - 22 May 2018  17,888  19,888 19,888 5,000 6,500 

24 - 29 May 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 6,500 

28 May - 02 Jun 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

31 May - 05 Jun 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

07 - 12 Jun 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

14 - 19 Jun 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

21 - 26 Jun 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

28 Jun - 03 Jul 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 6,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

22.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู5-6 
เคานเ์ตอร ์6-7 สายการบนิ NOK SCOOT(XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

 วนัที ่2 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เถาหยวน หนานโถว ผูห่ลี ่ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา วดัพระถงั
ซมัจ ัง๋ วดัเหวนิหวู ่วดัจงไถฉ่านซือ่ ชมิชา ไทจง ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

02.15  เดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW182 

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
07.05  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ไตห้วนั ประเทศไตห้วัน ซึง่เป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่

ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 
กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรุง้ไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ 
หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (บรกิารอาหารวา่ง) 
ตัง้อยูท่างภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมอืงอตุสาหกรรมและเมอืงทา่เรอืทีส่าํคญัของไตห้วันรองลงมาจาก
เกาสง  และเป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่น่าอยูท่ีส่ดุในไตห้วัน เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่อีากาศบรสิทุธิจ์ากการทีม่ี
ภเูขาสงูลอ้มรอบแปดทศิ นอกจากอากาศดแีลว้ยังเป็นแหลง่น้ําแรท่ีด่ทีีส่ดุของไตห้วันดว้ย เดนิทางสูว่ดั
จงไถฉ่านซือ่ วัดนี้ไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนคร
วาตกินั และวัดมหายานทีธ่เิบต   อกีทัง้ยังเป็นวัดทีม่กีารออกแบบใหท้ันสมัยทีส่ดุในไตห้วัน มรีปูทรง
คลา้ยฐานยงิจรวดทีค่วามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวศิวกรคนเดยีวกบัผูท้ีอ่อกแบบ
ตกึไทเป 101 โดยใชห้นิแกรนติมาเป็นโครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่ เริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ.1990 และเสร็จ
สมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2001จากแรงศรัทธาของพทุธศาสนกิชนและเหลา่บรรดาลกูศษิยท์า่นพระอาจารย์
เหวยเจวีย๋นับแสนคน ระหวา่งนัน้ในปี ค.ศ.1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงทีเ่มอืงหนานโถว 
แผน่ดนิแยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมูบ่า้นหายไป แตว่ัดจงไถฉานซือ่กบัไมเ่ป็นอะไรเลย ยิง่เป็นการสรา้ง
ความศรัทธาใหก้บัผูค้นในไตห้วันอยา่งมาก ผูก้อ่ตัง้คอืทา่นพระอาจารยเ์หวยเจวีย๋มหาเถระ วัดจงไถฉาน
ซือ่มชีือ่เสยีงในดา้นการฝึกสมาธนิกิายเซนหรอืฌานสมาธทิีส่บืทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี 
พระสงฆแ์ละภกิษุณีมจํีานวนกวา่ 1,600 รปู เป็นภกิษุ 400 รปู เป็นภกิษุณี 1,200 รปู มกีารแยกเรยีนกนั
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อยา่งชดัเจน ไมเ่รยีนรวมกนัเป็นวทิยาลยัสงฆฝ่์ายชายกบัฝ่ายหญงิ นําทา่นลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินั
จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมทีัศนียภาพของน้ําและภเูขาที่
สวยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนน
รอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ ทําใหต้วัทะเลสาบมอง
แลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่สรุยินัจันทรา นําทา่นสู ่วดั
พระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอฐัขิองพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี

บา่ย  นําทา่นนมัสการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและ
เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้จนสมควรแกเ่ลา นําทา่นไปแวะชมิชาอูห่ลงทอ้งถิน่ 
รสชาตดิ ีไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตก ของเกาะไตห้วนั
เป็นเมอืงใหญอ่นัดบัที3่ ของมณฑลไตห้วนัปัจจบุนัเป็นศนูยว์ฒันธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการ
คมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลยัและสถาบนัอดุมศกึษาของเมอืงไทจง
เพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้ขณะเดยีวกนัยังเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งาน
อธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่
อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนส์อง
ขา้งทางทีส่วยงาม นําทา่นชมโรงงานเห็ดหลนิจอื 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารนําทา่นไปชมและชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ฟ่งเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้
ครบครันจําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วนั 

: นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Orange Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 ไทจง พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิอาหลีซ่นั ป่าสนพนัปี เจีย๊อี ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจีย๊อี ้ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิชมความ
สวยงามของไมส้ลกัรปูเจา้แมก่วนอมิ พระสงักจัจายน ์กบัเหลา่เทพ และสตัวใ์นตํานานตา่งๆ ของจนี 
ซึง่ลว้นบง่บอกความปราณีตบรรจงจาก ความสามารถเชงิชา่งฝีมอืแกะสลกัของชาวไตห้วนั ความงดงาม
ทีทํ่าใหง้านศลิป์นับรอ้ยในพพิธิภัณฑไ์ตห้วันฮโินกริาคาสงูเกนิ 10 ลา้น ดว้ยคณุสมบตัพิเิศษของไม ้
ไขวมู้ใ่นตระกลูฮโินก ิทีใ่หท้ัง้ลวดลาย และความทนทานเกนิกวา่ไมท้ั่วไปและใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่
แปรรปูจากไมห้อมไมห้อมฮโินก ิจนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูอ่าหลซีนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีนั อาหลซีนั (อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม 
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเจยีอี ้(Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตห้วนั กจิกรรมหลกัของการมาเยอืนทีน่ี่คอื เดนิป่า
ศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ ึน้ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม และมี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และ
จะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 4 เทา่นัน้ นําทา่นเดนิชมดืม่ดํา่กบัธรรมชาตขิองป่าศกัดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดย
ตลอดสองเสน้ทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัตน้สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพนัธุ ์
ซ ึง่เป็นอทุยานทีย่ังมคีวามสมบรูณ์อยูม่าก  ภายในอทุยานยังมทีะเลสาบสองพีน่อ้งซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ี
ความสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบทีนํ่าสายน้ําจากสองจดุมารวมกนัอยูท่ีท่ะเลสาบแหง่นี้ พรอ้มทัง้ให ้
ทา่นไดช้ม สวนสนพันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพนัธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะ
ตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี สูข่า้งบนอาหลซีนั ภายในอทุยานยังม ีทะเลสาบสองพีน่อ้ง ซึง่เป็นทะเลสาบ
ทีม่คีวามสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบทีนํ่าสายน้ําจากสองจดุมารวมกนัอยูท่ีท่ะเลสาบแหง่นี้ พรอ้ม
ทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สน
แตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจีย๊อี ้

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ชาบไูตห้วนั 

: นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Ali Mountain Oriental Pearl international hotel หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทาง บรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 เจีย๊อี ้ไทเป ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้) อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของ
ไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือ
ของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก 
เดนิทางถงึ ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วนั รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงั
เพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

ทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมชัน้ 89 คา่ขึน้ชมววิทา่นละ 600NT) ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร 
สญัลกัษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจีดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาด
ใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก 
ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้ของตกึนี้ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็นที่
นยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี้เป็นแหลง่ช ้
อปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของ 

จากนัน้นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิ
แทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซน็จนทา่นได ้
กา้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง 
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ไค เชค็ ซึง่จะมขี ึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ ์

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ 
แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนด์
ทีด่งั ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่, NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาที่
ประเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาใน การชอ้ปป้ิง
อยา่งคุม้คา่(อาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั)จนสมควรแกเ่วลา 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Green World Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่น พัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ไทเป หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน อุทยานเหยห๋ลวิ ดวิตีฟ้ร ีGermanium ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้
แหง่ราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําให ้
จํานวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทั่ง
มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชือ่" และ "อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ" ทัศนยีภาพ
ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี่ 
นอกจากนี้ยังมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ทําใหจ้ิว่เฟ่ินกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกี
ครัง้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา อกีทัง้ยังมบีวัลอยเผอืกทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุใน
ไตห้วัน เนื่องจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากได ้
นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อกีมากมายทีทํ่าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว๋
เฟ่ิน (ขึน้เทีย่วจ ิว่เฟ่ินถา้ตรงเสาร–์อาทติย ์ตอ้งเปลีย่นไปขึน้รถประจําทาง)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร เมนูพเิศษ ซฟีูตเหยห่ลิว่ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเกดิจากการกดักรอ่น
ของน้ําและลมทะเลประกอบกบัการเคลือ่นตวัของแผน่เปลอืกโลก ทําใหเ้กดิโขดหนิและชะงอ่นทราย
รปูรา่งตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทัว่ทัง้
เกาะไตห้วันและทัว่โลก 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ไทเป นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM 
POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวก
ในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด     

นําทา่นสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน จําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบั และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไก่
ทอด น้ํามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ป
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ป้ิง) 

:นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Eastern Hotel-Yang Mei หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานเถาหยวน ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  อาหารเชา้แบบกลอ่ง 

07.00  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

09.40  เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW181  

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
12.40  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศสาํคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และผู ้
จัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศไตห้วัน) ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น   
หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นทําการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้
ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

***ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสันําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง***  
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อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก 3คนื พักหอ้งละ  2-3 ทา่น 
อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํา่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่
มัคคเุทศก ์คา่น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่
รกัษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทําไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิ
ทกุแหง่และคา่ภาษีน้ํามนัของสายการบนิตามรายการ *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการ
บรกิาร 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,200 NT 
สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วี
ซา่ 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ10,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้
(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจําหรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื **กรณีลกูคา้ถอืหนังสอื
เดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิ
มัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใด
ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ 
และเมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทัวรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขของบรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
ทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ
เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่ว
สละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะ
แหง่แบบชาํระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
แกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกนัภัย ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพการเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
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ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางไดจ้ากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
8) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
9) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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