
  

 

 
 

CODE XW-T28  ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิ�ว อาหลซีนั ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  
ผูห่ล ี�  ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  วดัพระถงัซมัจ ั.ง  วดัเหวนิหวู ่ วดัจงไถฉ่านซื�อ ไทจง  

ไทเป เหยห๋ล ิ�ว อทุยานหลิ.ว หมูบ่า้นจิ.วเฟิ� น ตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่ขี9น) อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั  
น ั�งรถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี  พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค   

ช็อปปิ9 ง3ตลาดดงั ฟ่งเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต  ตลาดซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  ตลาดซเีหมนิตงิ  

พกัโรงแรม ไทเป1คนื ไทจง1คนื เจีEยอี9 1คนื  พกัโรงแรมอาบนํ9านํ 9าแร ่1คนื 
เมนเูลศิ >>บฟุเฟ่ชาบไูตห้วนั ปลาประธานาธบิด ีเสี�ยวหลงเปา ซฟีดูสเ์หยห่ลิ.ว 
เดนิทางโดยสายการบนิ  NOKSCOOT เครื�องแบบ B777-200 ลาํใหญ ่415 ที�น ั�ง นํ 9าหนกักระเป๋า 20 KG 

กําหนดการเดนิทาง มนีาคม – มถินุายน 2561 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดี�ยวเพิ�ม ที�น ั�ง 

27ม.ีค.–1 เม.ย.  17,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

6,500 30 
3 – 8 เม.ย.  18,888 6,500 30 
10 – 15 เม.ย.  24,888 6,500 30 
11 – 16 เม.ย.  25,888 6,500 30 
12 – 17 เม.ย.  24,888 6,500 30 
13 – 18 เม.ย.  23,888 6,500 30 
17 – 22 เม.ย.  18,888 6,500 30 
26เม.ย. – 1พ.ค.  19,888 6,500 30 
3 – 8 พ.ค.  17,888 6,500 30 
9 – 14 พ.ค.  18,888 6,500 30 
10 – 15 พ.ค.  17,888 6,500 30 
17 – 22 พ.ค.  17,888 6,500 30 



  

 

24 - 29 พ.ค.  18,888 6,500 30 
28พ.ค. – 2 ม.ิย.  17,888 6,500 30 
31พ.ค. – 5 ม.ิย.  17,888  6,500 30 
7 – 12 ม.ิย.  17,888  6,500 30 
 14 –  19 ม.ิย.  17,888 

 
6,500 30 

21 –  26 ม.ิย.  17,888 6,500 30 
28 ม.ิย. – 3 ก.ค.  16,888  6,500 30 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง    

22.30 น. � พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู5-6
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT ( XW ) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น   

วนัที�สอง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เถาหยวน  หนานโถว  ผูห่ล ี�   ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา             
       วดัพระถงัซมัจ ั.ง   วดัเหวนิหวู ่ วดัจงไถฉ่านซื�อ  ชมิชา  ไทจง  ฟ่งเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต   

                                                                                                                          � --,เที�ยง,เย็น 
� เดนิทางสูน่ครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW182 
00.20 น-05.10น.�สําหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางเช็คอนิ วนัจนัทร,์ พฤหสับด ี,ศกุร ์ 
02.15 น-07.05น.�สําหรบักรุป๊เดนิทาง---เดนิทางเช็คอนิ วนัองัคาร, พุธ, เสาร ์, อาทติย ์
                   (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง 
07.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนไตห้วนั   ไตห้วันเป็นเกาะที�มพีื+นที�เล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตั +งอยูห่่างจากชายฝั�งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนี
ประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มี
กรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี�สดุ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงแลว้นําท่านเดนิทางสู่  เมอืงหนานโถว(บรกิารอาหาร
วา่ง) ตั +งอยูท่างภาคกลางของไตห้วัน เป็นเมอืงอตุสาหกรรมและเมอืง
ทา่เรอืที�สําคัญของไตห้วันรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมอืงที�ไดช้ื�อ
วา่น่าอยูท่ี�สดุในไตห้วัน เนื�องจากเป็นเมอืงที�มอีากาศบรสิทุธิ<จากการที�
มภีเูขาสงูลอ้มรอบแปดทศิ   นอกจากอากาศดแีลว้ยงัเป็นแหลง่นํ+าแรท่ี�
ดทีี�สุดของไตห้วันดว้ย  เดนิทางสู่ วดัจงไถฉ่านซื�อ วัดนี+ไดรั้บการ
กล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที�ย ิ�งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจาก
นครวาตกินั และวัดมหายานที�ธเิบต   อกีทั +งยังเป็นวัดที�มกีารออกแบบ
ใหท้ันสมัยที�สดุในไตห้วัน มรีูปทรงคลา้ยฐานยงิจรวดที�ความสูง 150 
เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวศิวกรคนเดยีวกับผูท้ี�ออกแบบ
ตกึไทเป 101 โดยใชห้ินแกรนิตมาเป็นโครงสรา้งที�แข็งแกร่ง เริ�ม
ก่อสรา้งในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001จากแรง
ศรัทธาของพุทธศาสนกิชนและเหล่าบรรดาลูกศษิยท์่านพระอาจารย์
เหวยเจวีGยนับแสนคน   ระหว่างนั+นในปี ค.ศ.1999 ไดเ้กดิแผ่นดนิไหว
อย่างรุนแรงที�เมืองหนานโถว แผ่นดินแยก และเกิดธรณีสูบกลืน
หมู่บา้นหายไป แต่วัดจงไถฉานซื�อกับไม่เป็นอะไรเลย ยิ�งเป็นการสรา้งความศรัทธาใหก้ับผูค้นในไตห้วัน
อยา่งมาก  ผูก้อ่ตั +งคอืท่านพระอาจารยเ์หวยเจวีGยมหาเถระ วัดจงไถฉานซื�อมชีื�อเสยีงในดา้นการฝึกสมาธิ
นกิายเซนหรอืฌานสมาธทิี�สบืทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี พระสงฆแ์ละภกิษุณีมจํีานวนกว่า 1,600 
รูป เป็นภกิษุ 400 รูป เป็นภกิษุณี 1,200 รูป   มกีารแยกเรยีนกันอยา่งชดัเจน ไมเ่รยีนรวมกันเป็นวทิยาลัย
สงฆ์ฝ่ายชายกับฝ่ายหญงิ นําท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึ�งเป็นทะเลสาบที�มีภูเขา
สลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมทีัศนียภาพของนํ+าและภเูขาที�สวยงามไมว่่าจะเป็นการชมววิจากที�ไกลๆ 
หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร 
ลักษณะภมูปิระเทศที�โดดเด่น ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สี+ยวซึ�งเป็นที�มา
ของนามอนัไพเราะวา่สรุยินัจันทรา  นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ั.ง นมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจัGง ที�อัญเชญิ
มาจากชมพทูวปี 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ปลาประธานาธบิด ี  
บา่ย     นําท่านนมัสการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซ ึ�ง

ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภมูปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์และยังมี
สงิโตหนิออ่น 2 ตัว ที�ตั +งอยูด่า้นหนา้วดั ซึ�งมมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ
ไตห้วัน  จากนั+นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี+  จนสมควรแกเ่ลา  
นําท่านไป แวะชมิชาอู่หลงทอ้งถิ�น รสชาตดิี ไดเ้วลาพอสมควร นํา
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึ�งตั +งอยูใ่นภาคตะวันตก  ของเกาะไตห้วัน
เป็นเมอืงใหญอ่นัดับที�3 ของมณฑลไตห้วันปัจจุบันเป็นศูนยว์ัฒนธรรม



  

 

การศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตห้วัน
จํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแต่
นอ้ยกว่าเมอืงไทเปเท่านั+นขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึ+น
ในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึ�งอัน
สะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงที�สะอาดที�สดุในไตห้วัน ระหวา่ง
ทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางที�สวยงาม   
ทําทา่นชมโรงงานเห็ดหลนิจอื 

คํ�า  � รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารนําทา่นไปชมและชอ้ปปิ9 งตลาดกลางคนื  ฟ่งเจี�ยไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบ
ครันจําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูที�ข ึ+นชื�อของที�นี�ไดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นได ้
เลอืกซื+อหาสนิคา้ตา่งๆ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน  

             :นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัโรงแรม  Orange Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพกัทางบรษิทัฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที�สาม       ไทจง  พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก ิ อาหลี�ซนั   ป่าสนพนัปี  เจ ีEยอี9               � เชา้,เที�ยง,เย็น 
เชา้    � บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั+นนําท่านเดนิทางสู่เมืองเจีS ยอี+   ระหว่างทางนําท่านแวะชม พพิธิภณัฑไ์มห้อมฮโินก  ิชมความ
สวยงามของไมส้ลักรูปเจา้แมก่วนอมิ พระสงักจัจายน ์กับเหล่าเทพ และสัตวใ์นตํานานต่างๆ ของจนี ซึ�ง
ลว้นบง่บอกความปราณีตบรรจงจาก ความสามารถเชงิชา่งฝีมอืแกะสลักของชาวไตห้วัน ความงดงามที�ทําให ้
งานศลิป์นับรอ้ยในพพิธิภณัฑไ์ตห้วันฮโินกริาคาสงูเกนิ 10 ลา้น ดว้ยคณุสมบตัพิเิศษของไมไ้ขวมู้ใ่นตระกลูฮิ
โนก ิที�ใหท้ั +งลวดลาย และความทนทานเกนิกวา่ไมท้ั�วไปและใหท้กุทา่นชอ้ปปิ+งสนิคา้ที�แปรรปูจากไมห้อมไม ้
หอมฮโินก ิ จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูอ่าหลซีนั  

เที�ยง   � รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร   
จากนั+นนําท่านเดนิทางขึ+นสู่ อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีนั อาหลี
ซัน (อีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยม ตั +งอยู่ที�เมืองเจียอี+ 
(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมา
เยอืนที�นี�คอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและนั�งรถไฟโบราณ
ไปชมพระอาทิตย์ขึ+นซึ�งเป็นอุทยานที�มีความสวยงาม และมี
ชื�อเสียงที�สุดของไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบาน
สะพรั�งพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืน 3 
และเดือน 4เท่านั+น   นําท่านเดนิชมดื�มดํ�ากับธรรมชาตขิองป่า
ศักดิ<สทิธิ<อาลซีันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้
สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึ�ง
เป็นอุทยานที�ยังมคีวามสมบูรณ์อยู่มาก  ภายในอุทยานยังมี
ทะเลสาบสองพี�นอ้งซึ�งเป็นทะเลสาบที�มคีวามสวยงามอยา่งมาก 
เป็นทะเลสาบที�นําสายนํ+าจากสองจดุมารวมกนัอยูท่ี�ทะเลสาบแหง่
นี+ พรอ้มทั +งใหท้่านไดช้ม สวนสนพันปี ซึ�งมสีนหลากหลายนานา
พันธุ์ มคีวามสวยงามที�แตกต่างกันไป ซึ�งตน้สนแต่ละตน้มอีายุ
มากกว่ารอ้ยปี  พรอ้มทั +งใหท้่านไดช้มสวนสนพนัปี ซึ�งมีสน
หลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามที�แตกต่างกันไป ซึ�งตน้สน
แตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจีSยอี+ 

คํ�า   � รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ ชาบไูตห้วนั 
             :นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั Ali Mountain Oriental Pearl international hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

            กนั(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพกั ทาง บรษิทัฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที�ส ี�            เจ ีEยอี9   ไทเป   ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ข ึ9น)  อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  ชอ้ปปิ9 งซเีหมนิตงิ                 
                                                                                                               � เชา้,เที�ยง,--- 

เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม   
หลังอาหารนําท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของ
ไตห้วัน ทั +งการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม 
เมอืงไทเปตั +งอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงที�มกีารเตบิโตเร็วมาก   
เดนิทางถงึ ใหท้่านไดแ้วะชมิและเลือกซื+อขนมยอดนยิมของไตห้วัน 
รา้นขนมพายสบัปะรด ซื�อดังเพื�อใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื+อของฝากอัน
ขึ+นชื�อของไตห้วัน 



  

 

เที�ยง   � บรกิารอาหารเที�ยง ที�ภตัตาคาร ณ ภตัตาคาร  
ทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วม ช ั9น 89 คา่ขึ9นชมววิทา่นละ 600NT) ตกึที�มคีวามสงูถงึ 509 เมตร 
สัญลักษณ์ของ เมอืงไทเป ที�นี�ยังมจีุดชมววิที�สงูที�สดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญ่
หนักกว่า 900 ตัน ทําหนา้ที�กันการสั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผ่นดนิไหว
และมลีฟิตท์ี�ว ิ�งเร็วที�สดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อ
นาท ี บรเิวณที�ตั +งของตกึนี+ยังเป็นแหล่งชอ้ปปิ+งแห่งใหม ่ที�เป็นที�นยิม
ของชาวไทเปและชาวต่างชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปปิ+งมอลลอ์ยู่
ถงึสบิแหง่บรเิวณนี+เป็นแหลง่ชอ้ปปิ+งที�มชี ื�อเสยีงแหง่หนึ�งของ  

 จากนั+น นําท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึ�งเป็นแหล่งรวม 
รูปภาพ สิ�งของต่างๆ ที�เป็นประวัต ิ แทบทั +งหมดเกี�ยวกับ ท่านนายพล 
เจยีง ไค เชค็ ตั +งแตส่มยัที�ยงัเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยดัเซน็จนท่านไดก้า้ว

มาสู่ ตําแหน่งผูนํ้า  ประเทศ ท่านจะไดพ้บกับการเปลี�ยนเวรทหาร
รักษาการหนา้รูปั้+นท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ซึ�งจะ มขี ึ+นทุก 1 ชั�วโมง 
บนชั +น 4 ของอนุสรณ์  
จากนั+นนําทา่นชอ้ปปิ+ง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืที�คนไทยเรยีกวา่ สยาม 
สแควรเ์มอืงไทย มทีั +งแหล่งเสื+อผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า 
ของฝากคนที�ท่านรัก รองเทา้ยี�หอ้ต่าง อาท ิ ONITSUKA TIGER แบ
รนดท์ี�ดัง ของญี�ปุ่ น รวมทั +งยี�หอ้ต่างๆ เชน่, NEW BALANCE , PUMA , 
ADIDAS, NIKE แต่ในสว่นของราคาที�ประเทศ ไตห้วัน ถอืว่าถูกที�สดุ
ในโลก อสิระชอ้ปปิ+งตามอัธยาศัย  เพื�อใหท้่านใชเ้วลาใน การชอ้ปปิ+ง
อยา่งคุม้คา่ 
(อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ9 ง)  จนสมควรแกเ่วลา 

             :นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม Green World Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
(ชื�อโรงแรมที�ทา่น พกั ทางบรษิทัฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที�หา้         ไทเป   หมูบ่า้นจิ.วเฟิ� น   อทุยานเหยห๋ลวิ  ดวิต ี9ฟร ี   Germanium  ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
                                                                                                                               � เชา้,เที�ยง,--- 

เชา้   � บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นอสิระชอ้ปปิ+งที� หมูบ่า้นจิ�วเฟิ� น ซึ�งเป็นแหล่งเหมอืงทองที�
มชี ื�อเสยีงตั +งแต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี+ แห่งราชวงศ์ชอง จงึมนัีกขุด
ทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที�นี� การโหมขุดทองและแร่ธาตุ
ตา่งๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ย
ออกไป เหลอืทิ+งไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทั�งมกีารใชจ้ิ�วเฟิ�น
เป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร ์" เปยฉงิเฉงิชื�อ " และ " อูเ๋หยยีน
เตอะซนัซวิ " ทัศนยีภาพภเูขาที�สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดู
นักท่องเที�ยวจํานวนมากเดนิทางมาชื�นชมความงดงามของที�นี� 
นอกจากนี+ยงัมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ี�มชี ื�อเสยีงที�สดุในไตห้วัน ทําใหจ้ิ�วเฟิ�นกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครั +ง 
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซื+อของกนิที�แปลกตา  อกีทั +งยังมบีัวลอยเผอืกที�โด่งดังที�สดุในไตห้วัน 
เนื�องจากมรีสชาตแิบบดั +งเดมิไมเ่หมอืนที�ไหน ท่านสามารถซื+อกลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี+ยังมสีนิคา้
อกีมากมายที�ทําใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิที�ยาวที�สดุในหมูบ่า้นจิGวเฟิ�น  (ขึ9นเที�ยวจิ�วเฟิ� นถา้ตรง
เสาร–์อาทติย ์ตอ้งเปลี�ยนไปขึ9นรถประจําทาง)  

เที�ยง    � บรกิารอาหารเที�ยง ที�ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ซฟีตูเหยห่ลิ�ว 
จากนั+นนําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิ�ว มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเลเกดิจากการกดักรอ่นของนํ+าและลมทะเลประกอบ
กบัการเคลื�อนตวัของแผน่เปลอืกโลก  ทําใหเ้กดิโขดหนิและ
ชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่ง ๆ  เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้
เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ+งซึ�งมชีื�อเสยีงทั�วทั +งเกาะ
ไตห้วัน และ ทั�วโลก   
จากนั+นนําทา่นเดนิทาง สู ่ไทเป นําทา่นเยี�ยมชมสนิคา้สง่ออกชื�อ
ดังของไตห้วันที�ศนูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยที�มี
พลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกาย ซึ�งสามารถปรับสภาพ
ประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยให ้
รา่งกายสดชื�นลดอาการปวด     



  

 

นําทา่นสู ่ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน จําหน่ายสนิคา้พื+นเมอืง เสื+อผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เครื�องประดบั และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึ+นชื�อของที�นี�ไดแ้ก ่เตา้หูเ้หม็น ไกท่อด นํ+า
มะระปั�น และอื�น ๆ อกีมากมาย  
(อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยัเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ9 ง ) 
:นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัโรงแรม  Eastern Hotel-Yang Mei หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพกั  ทางบรษิทัฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที�หก        ทา่อากาศยานเถาหยวน  -  ทา่อากาศยานดอนเมอืง                             � เชา้ (แบบกลอ่ง)                                                         

เชา้  � อาหารเชา้แบบกลอ่ง  
07.00  น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
   เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW181 � 
06.20 น.- 09.10น.�สําหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัจนัทร,์ พฤหสับด ี,ศกุร ์
09.40 น.-12.15น. �สําหรบักรุป๊เดนิทาง---เช็คอนิกลบั วนัองัคาร, พุธ, เสาร ์, อาทติย ์

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง 
 เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 
 
 
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื+นเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง

จา่ยคา่ชดเชยเพิ�ม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเที�ยวสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั9งนี9ข ึ9นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางน ั9นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิvในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทัวรท์ี�จ่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู ้
จัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั+นหากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั +งคา่ตัGวเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรบัขึ9นของภาษนํี 9ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตสํุาคญั:ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาต ั.วเครื�องบนิโปรโมช ั�น เมื�อชําระเงนิคา่จองทวัร ์  คา่ทวัร ์ 
มสิามารถเปลี�ยนแปลง วนัเดนิทาง ชื�อผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลื�อนวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจาํ คา่ทวัรไ์ดท้กุ
กรณี และ กรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั โดยเครื�องบนิภายใน กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นที�ทําการจองต ั.ว
เครื�องบนิ มฉิะน ั9น บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ9น กรณีกรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจาํนวนสมาชกิไม่
ถงึ 20 ทา่น บรษิทัฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นท ั9งหมด หรอืเลื�อนการเดนิทาง
ในชว่งการเดนิทางอื�น และคา่บรกิารนี9รบัเฉพาะนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่น ั9น กรณีเมื�อเดนิทางแลว้ไมไ่ปตามทวัร ์
วนัใดวนัหนึ�งหรอืทกุวนั เก็บเพิ�มทา่นละ 1,500 บาท  
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัGวเครื�องบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มที�พัก  4 คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหาร
ทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ) บตัรทอ่งเที�ยวสถานที�ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์คา่
นํ+าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.  คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ไมร่วม
ประกนัสขุภาพ เจ็บไข(้กรณีตอ้งการซื+อประกนัสขุภาพเพิ�ม ตดิตอ่บรษัิท) รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีนํ+ามนั
ของสายการบนิตามรายการ *คา่บรกิารนี+เฉพาะนักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั+น,  

 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื�องดื�มที�ส ั�งเพิ�ม โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่
ทําหนงัสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระที�หนกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.ตอ่1ทา่น) คา่วซีา่พาสปอรต์
ตา่งดา้ว คา่ภาษกีารบรกิาร 3%ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7%,คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 800฿/ทา่น 

คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,200NT สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร  
**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เขา้ไตห้วนัหากสถานทตูมกีารเรยีกเก็บภายหลงั** 

 

กรณีทา่นตอ้งซื9อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื�อเดนิทางมาที�สนามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการ
จอง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุ
เที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่
นอกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและ
รบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 



  

 

เงื�อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 10,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ํ�ากวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และมหีนา้วา่ง
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม เพื�อประทับตราเขา้เมอืง **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั+นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงของทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

กรณีลกูคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ(Official Passport)ตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตัGวเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื+อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จํา หรอื คา่ทวัรท์ั +งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั +งสิ+น  

 
 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั9งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมื�อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงื�อนไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิvในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น
ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิ<ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิ<ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ+นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิ<ที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ+นจากภาษีเชื+อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิ 

ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ+นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเที�ยวสละ
สทิธิ<และจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ไดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั +งสิ+น เนื�องจากคา่ใชจ้า่ยที�ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการ
ชําระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทั +งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบ
ชําระเต็มมเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั+น ๆ  

7) การประกนัภยั ที�บรษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว
เทา่นั+น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื+อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง
ได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั +งสิ+นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั+น  

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


