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โปรแกรมการเดินทาง 5 วนั 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย 
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19.30 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์  สายการบินแอร์เอเชีย 

พบเจ้าหน้าท่ี คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 
หมายเหตุ กระเป๋าทุกใบสัมภาระท่ีจะฝากเข้าใต้ท้องเครื่อง จะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินด้วยตัว
ท่านเองตามนโยบาย รักษาความปลอดภัยของสายการบิน ส่วนของเหลวท่ีน าใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง
จะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์
ดังกล่าวควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  ทางไต้หวันไม่
อนุญาตให้น าเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไต้หวันท้ังแบบดิบ สุก สูญญากาศ และเครื่องกระป๋อง (อาทิ แคปหมู ข้าวตัง
หน้าต้ัง หน้าหมูหยอง แหนม ไส้อั่ว และสินค้าอื่นๆท่่ีมีส่่วนประกอบของเนื้อสัตว์   หากศุลกากรตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับ  และท่านต้องท้ิงของ 

21.50 น. คณะท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 242                           
(ใช้เวลาบนิประมาณ 3 ชม.40น.) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 
 
 
02.30 น. คณะท่านถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมเพื่อพักผ่อน 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (Yehliu Geo Park) อุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวัน

ลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลไฮไลท์จะอยู่ท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร 
และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกด าบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

วันแรก  สนามบินนานาชาติเชียงใหม ่

วันท่ีสอง เย่หลิว – เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – พายสับปะรด – ตลาดชิหลิน 



 
 

 

 
 

บ่าย น าท่านชม อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีต
ประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวมประวัติ ของใช้ส าคัญ รถ และจ าลองห้องท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่ง
ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย 
ครั้งเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ 
การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งเปล่ียนเวรทุกๆช่ัวโมง จากนั้น
น าท่านถ่ายรูปชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นช้ัน 89) ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูง
ท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ.2547-พ.ศ.2553 ตึกไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้ออกแบบพลังงานและส่ิงแวดล้อม” ตึก
ไทเป 101 มีจ านวนช้ันท้ังหมด 101 ช้ัน และช้ันใต้ดินอีก 5 ช้ัน ช้ัน 1-5 และช้ันใต้ดินอีก 5 ช้ัน ภายในตึกยัง
มีลิฟต์ท่ีเร็วที่สุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด ท่ีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ขึ้นจากช้ัน 5ไปยังช้ัน 
88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเพื่อไปชมวิว ณ ช้ัน 89 จากนั้นน าท่านแวะชม ร้านพายสัปปะรด ร้านนี้เป็น
ร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไต้หวัน และราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะน า
ได้แก่ ขนมพายสับปะรด ขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด ขนมโมจิรสชา  

 
  
 
 
 
 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (King Ping – Xiao Long Bao) 
 หลังอาหารค่ าน าท่านช้อปปิ้ง ตลาดชิหลิน (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุง

ไทเปและโด่งดังท่ีสุดมีของให้ช้อปมากมายไม่ว่าจะเป็นรองเท้า เส้ือผ้า ของฝากหรืออาหารมากมายอาทิ เช่น 
เต้าหู้เหม็น หอยทอด สเต๊ก ชานมไข่มุก ฯลฯ 
****Hot Hit ! สุดในช่ัวโมงนี้คงปฏิเสธไม่ได้กับชานมไต้หวัน สูตรต้นต ารับขายดีท่ีสุด รสชาติละมุน 
ไม่หวานจนเกินไป ผสมผสานความหอมของชาอย่างลงตัว 
สาวกชานม ขอบอกว่าพลาดไม่ได้ !  
** แจกฟรีแบบขวด ด่ืมง่าย สะดวกพกพา ท้าให้ลองกันไปเลยยย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
http://www.ntphotel.com/en/about.html 
**อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน 

 

http://www.ntphotel.com/en/about.html


 
 

 

 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน (Hualien) หรือสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน เป็นเมืองท่ีไปท่ีเดียวเท่ียวได้ท้ัง
ภูเขาและทะเล เนื่องจากฮัวเหลียนเป็นเมืองภูเขาท่ีหันหน้าติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกแถมยังมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามมากอีกทีหนึ่ง  

เที่ยง  รับอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หลู่เก๋อ (Taroko National Park) นั้นเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นรองแค่เพียงหุบเขาหยกหรืออุทยานแห่งชาติหยูซาน (Yushan 
National Park) เท่านั้นนอกจากนั้นทีอุทยานแห่งชาติทาโรโกะแห่งนี้ยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตอันดับ 
1 ใน 3 ของไต้หวันอีกด้วยลักษณะของอุทยานแห่งชาติทาโรโกะนั้นจะเป็นภูเขาแกรนิต ส่วนใหญ่เป็นหน้าผา
สูงชันท่ีเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ าท่ีไหลผ่านตรงกลางมีจุดให้แวะเท่ียวชมมากมาย ต้ังแต่บริเวณปาก
ทางเข้าไปจนสุดทาง  
จากนั้นน าท่านเดินเล่น ชายหาดซีซิงถัน (Hualien Qixintang Beach) เป็นชายหาดท่ีต้ังอยู่ฝ่ังตะวันออก
ของเมืองฮัวเหลียน มีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เส้ียว มีความยาวของชายหาดกว่า 20 กิโลเมตรเรียกได้ว่าสุด
ลูกลูกตาเลยทีเดียว และท่ีพิเศษไปกว่านั้นคือชายหาดนั้นไม่ได้เป็นทรายชายหาดธรรมดาเท่านั้น แต่ก้อน
กรวดท่ีน้ าทะเลได้พัดเข้ามาจากทะเลและหินรูปร่างและสีสันแปลกตามากมายวางเรียงรายอยู่บนชายหาด 
 
 

 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน (Dong Damen Night Market) ซึ่งเป็น 
ตลาดท่ีมีของอร่อยให้เลือกกินมากมาย 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก HUALIEN LEALEA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
http://hualien.lealeahotel.com 
 

วันท่ีสาม ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – ชายชาดซีซิงถัน – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน 

http://hualien.lealeahotel.com/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=https://www.rtaiwanr.com/hualien-city/qixingtan&psig=AOvVaw0Qpww1hbuA1URF2KvLvI_r&ust=1545359791097336


 
 

 

 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

หลังอาหารเช้าน าท่านเดินทางไปชมไฮไลท์ส าคัญอีกหนึ่งอย่างของไต้หวันก็คือ กิจกรรมการเที่ยวชมวาฬ 
(Whale Watching) (ใช้เวลาในการชมประมาณ 2 ช่ัวโมง)น าท่านขึ้นเรือออกไปเฝ้ารอชมเจ้าวาฬ โดย
เปอร์เซ็นต์การได้เห็นวาฬนั้นอยู่ท่ีกว่า 80%เลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
บ่าย น าท่าน นั่งรถไฟเดินทางกลับสู่เมืองยีหลาน (Yilan) ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้างทางถึงจนถึงไทเป 

(Taipei) 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Takao บริการท่านด้วยเมนู ชาบูหม่าหล้า สไตล์ไต้หวัน 
 หลังอาหารค่ า น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Ximending ) หรือคนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่ง

ไทเปเป็นย่านช้อปป้ิงของวัยรุ่นและวัยท างานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงของนักท่องเท่ียวดัวยเช่นกัน ใน
ย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุ
หมายเลขและท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะน าส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทย
ประมาณ 30% ได้แก่ Onitsuka Tiger , New Balance ,Adidas ,H&M ,Muji ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและ
ราคาถูกมากๆ 

24.00 น. คณะท่านเดินทาง สู่สนามบินเถาหยวน  
 
 
 
03.00 น. คณะท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 243 

(ใช้เวลาบนิประมาณ 4 ชม.15 น.) (ไม่มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ  

วันท่ีสี่  กิจกรรมชมวาฬ – ไทเป – ซีเหมินติง 

วันท่ีห้า สนามบินเถาหยวน – สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 

https://www.skegeo.com/activity/detail/18143


 
 

 

 
 

 

หมายเหตุ  :   รายการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 
อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทาง ไต้หวัน –ไทเป – ฮัวเหลียน – ชมวาฬ 5วัน 3 คืน 

เร่ิมเดินทาง จ่านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเด่ียว 

17 – 21 ก.พ.62 
(วันมาฆบูชา) 

24 21,999.- 21,999 19,999.- 5,000.- 

12 – 16 มี.ค.62 24 21,999.- 21,999.- 19,999.- 5,000.- 
26 – 30 มี.ค.62 24 21,999.- 21,999.- 19,999.- 5,000.- 

 
 
✓ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ  
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
✓ ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวตามรายการ 
✓ น้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ าหนัก 20 กิโลกรัม)  
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
✓ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 500 TWD/ท่าน/ทริป 

 
 

 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสาย
การบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

อัตราค่าบริการรวม 



 
 

 

 
 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันส าหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มข้าราชการ) ต้องย่ืนวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อ
ท่านและค่าบริการย่ืนวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่า 5 – 7 วันท าการ (ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] 
หมายเหตุต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2562 ไต้หวันยกเลิกการขอวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางไทยท่านสามารถเข้า
ไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า... แต่หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่าทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมที่เกิดข้ึนตามจริง 

 
 
❖ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย

ภายใน 2 – 3 วันหลังจากท าการจองแล้ว 

❖ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด
เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
❖ แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
❖ แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 29  วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
❖ แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1 – 14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
❖ ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ าท้ังหมด 
❖ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทา่ให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ่านวนที่บริษัทฯ
ก่าหนดไว้(15ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหาย
ต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
❖ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรม 
เนียมในการมัดจ าต๋ัวในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
❖ กรณีท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่
เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 
❖ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
 

เงื่อนไขการจอง 

กรณียกเลิกการเดินทาง 


