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รหัสโปรแกรม : 13138 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
HILIGHT  

 ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
 ชมหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ชมิขนมโบราณแบบ

ของไตห้วนั 
 ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET  

 อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกัแบบบรรยากาศสว่นตวั  
 Thai Airways สายการบนิระดบั 5 ดาวของคน

ไทยสะสมไมลเ์ครอื Star Alliance ได ้50% 
 ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET 

 

วนัที ่1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ไตห้วนั 

(สนามบนิเถาหยวน) TG632 08.25-13.05 – เดนิทาง

เมอืงไถจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนท ์

วนัที ่2 เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 

วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– เดนิทางไทเป – รา้น

คอสเมตคิ – วดัหลงซาน 

วนัที ่3 ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – อุทยานเยห๋ลิว่ – หมู่

บา้นจิว่เฟ่ิน – ตกึไทเป 101 ไมร่วมชมววิช ัน้ 89 

วนัที ่4 ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ – ตลาดปลาไทเป – DUTY 

FEE - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ – 

อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกั 

วนัที ่5 MITSUI OUTLET – ไตห้วนั (สนามบนิเถา

หยวน) – กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ TG633 

14.05-17.00 

TAIWAN OMG!! 
ไทเป ทะเลสาบสรุยินั-

จนัทรา 5 วนั 4 คนื  

บนิการบนิไทย(TG)  
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่22-26 พ.ค. 62, 29 พ.ค.-02 ม.ิย. 62   ราคา 21,900 บาท 

วนัที ่05-09, 12-16, 19-23 ม.ิย. 62    ราคา 21,900 บาท 

 

 

วนัที ่1:  
กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) TG632 08.25-
13.05 เดนิทางเมอืงไถจง-หมูบ่า้นสายรุง้ – ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนท ์

05.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS 

รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่น

ขึน้เครือ่ง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.25 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่
TG632   

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

13.05 น. 
ถงึทา่อากาศ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั บรกิารอาหารวา่งแบบปิคนคิบนรถ  (แฮมเบอรเ์กอร+์เครือ่งดืม่) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงไถจง น าท่านสู่ หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้น

ทหารผ่านศกึของพรรคก๊กมนิตั๋งในยุคสงครามกลางเมอืงของจีน ที่เดนิทางลี้ภัยมารวมตัวที่

ไตห้วัน เวลาผา่นมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกันไป ต่อมามโีครงการรือ้

หมูบ่า้นแห่งนี้และสรา้งเป็นเมอืงใหมแ่ต่... ในระหว่างทีท่ าการรือ้ถอนมทีหารเก่านายหนึง่นาม

ว่า คุณปู่ หวง หยง่ ฟู่  ตัดสนิใจวาดภาพและระบายสแีนวก าแพง และตัวบา้น นัยว่าเป็นเสมอืน

การบอกลาหมูบ่า้นแห่งนี้ที ่ภาพวาดบนก าแพงและตัวบา้นสะดุดตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีันทีส่ดใจ

เป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตัวหนังสอื ตัวการต์นู ใบหนา้คน จนไดรั้บการกลา่วขานในวงกวา้ง  น า

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

**ส าหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ** 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมอืงไถจงมสีนิคา้

หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้นเครือ่งส าอางคจ์าก

ญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวม

แลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไมใ่ชข่าชอ้ปป้ิงก็

ไม่ตอ้งกลัวเบือ่เพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเล่นหรือ

ทานจรงิจังแหลง่ใหญท่ีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

      น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MOVING STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2:  
เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเห

วนิหวู ่-เดนิทางไทเป – รา้นคอสเมตคิ – วดัหลงซาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไตห้วัน ที่ไม่มทีางออกสู่ทะเล น าท่าน 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่

นีจ้ะมรีปูรา่งครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ล่างเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลังประกบกันอยูแ่ละ

ยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีังกรลอ้มรอบ พื้นทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์

ที่สุดของไตห้วัน   น าท่านน่ังเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ 

ทะเลสาบแห่งนี้ จากนัน้น าท่านสู ่วัดพระถังซมัจ๋ัง นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ัง ที่

อญัเชญิมาจากชมพทูวปีและยงัเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมมุ

ทสีวยทีสุ่ดของทะเลสาบสุรยิัน จันทรา  จากนัน้น าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่

เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และเทพเจา้

แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้นความ

รักทีว่ัดหลงซันไทเป วัดนี้ถอืว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้ส าคัญทีท่่านสามารถมาขอพรได ้

ครบทกุความปรารถนาทีว่ัดนี ้ส ิง่ทีน่่าสนใจยงัไมห่มดแค่นี้ยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้

วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

สมควรแกเ่วลา น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันน าท่านชอ้ปป้ิงรา้น

เครือ่งส าอางค ์COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลาย

แบรนด์ ที่ท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้จากนัน้น าท่านสู่ วดัหลงซานซือ่ 

หรอื “วัดมงักรภเูขา” เป็นวัดเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถอืไดว้่าเป็นวัดพุทธทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุในไตห้วันก็วา่ได ้ภายในวัดแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยรปูแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมที่

ประณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจา้ที่ไดส้รา้งไวอ้ย่างวจิติรงดงามโดย

ชา่งฝีมอืทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมพีุทธศาสนกิชนจากทั่วทุกมมุโลกมาเคารพ

สกัการะไมข่าดสายและ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการขอพรเรือ่งความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรัก

ขอไดท้ี่นี่กับองค์เทพเจา้แห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ต านานดา้ยแดงแห่งรัก” ซงึเป็น

สญัลักษณ์ทีแ่สดงออกถงึคูแ่ท ้มชีือ่เสยีงโดง่ดังมากของไตห้วัน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  ASIA PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3:  
ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – อทุยานเยห๋ล ิว่ – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – ตกึไทเป 101 ไม่

รวมชมววิช ัน้ 89 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ รา้นพายสบัปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วัน

เปรียบเสมอืนขนมประจ าชาตเิลยก็ว่าไดแ้นะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือ

เพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาติ

เยห๋ลิว่ อทุยานแห่งนี้ตัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไป

ในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่งลักษณะตา่งๆ 

ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มชี ือ่เสยีงโด่ง

ดังไปทั่วโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั  

 น าท่านสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางกอ่นขึน้เขาไปยังหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็น

เสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วันที่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์ชงิ  ในอดตีที่จ ิว่เฟ่ินเป็นแหล่ง

เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพา

กันมาขุดทองทีน่ี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ทีห่มู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้

ขนมพื้นเมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืงหรือที่เราเขา้ใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP 

ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยังมโีลเกชัน่ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจน

ไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์ูนแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่าย

ทั่วโลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่

เฟ่ินจากการต์ูนเรือ่งนี้และกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่ง

หนึง่ของไตห้วัน *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทติย์

จะตอ้งเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบทอ้งถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทอ้งถิ่น ท่านจะไดส้ัมผัส

บรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมล์ของไตห้วัน ***  น าท่านออก

เดนิทางสู ่เมอืงไทเป น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์

ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มีรูปคู่กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึ

ไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนี้แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึ

แหง่นีต้กึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทีช่ว่ย

ถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และชว่ยการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสูง

ทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วม

คา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ขึน้จดุชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  ASIA PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4:  
ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

– ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ – อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงศูนยส์รอ้ยสุขภาพ Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ที่

ประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ทีม่คีุณสมบัต ิท าใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่

ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอัญมณีล ้า

ค่าที่หายากซึง่มีอยู่ไม่กีท่ี่ในโลก น าท่านสู่ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic 

Development [ Taipei Fish Market ] บรรยากาศตลาดอาหารทะเลซฟีู้ดคลา้ยของญีป่นุแต่

ไม่ตอ้งไปถงึญี่ปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสด ๆ และมสีนิคา้

หลากหลายใหเ้ลือกชม เลือกชมิบางทีท่านอาจจะอดใจไม่ไหวจนซือ้ตดิไมต้ดิมอืเผื่อเป็น

อาหารมือ้เย็นของทา่นก็ได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมนสูกุ ี ้TAKAO 1 เซ็ท/ทา่น 

 จากนัน้น าท่านช็อปป้ิงสนิคา้ที ่DUTY FREE  ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ 

ในราคาโปรโมชั่นที่จะท าใหท้่านไดส้่วนลดมากมาย สนิคา้แนะน า ! เซ็ทชุดน ้าหอมแบบ 
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EXCLUSIVE SET จากแบรนดย์ีห่อ้ตา่ง ๆ มใีหเ้ลอืกมากมายและทีส่ าคญัทา่นไดข้องแทแ้น่นอน

หากท่านเลือกซือ้ในดวิตี้ฟรีและราคาถูกกว่าเมอืงไทยแน่นอน .. คอนเฟิร์ม ! น าท่านชม 

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาใน

การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นใน

ตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่ าคัญคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธบิดี

และคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ท่านมาดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจยีงน่ันเอง 

ภายในหอ้งนี้ไมไ่ดม้แีค่รูปภาพเท่านัน้ทีเ่ล่าเรือ่งราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมขีา้วของ

เครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสนุประจ าต าแหน่งทีจั่ดแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืก

ชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวัตศิาสตร์ไปพรอ้มกับสิง่เหล่านี้ และอกีหนึ่งส่วนที่

ส าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรปูปัน้ขนาดใหญข่องทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คและใน

ทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพและภักดตี่อท่าน

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่

ยอดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยกว็า่ได ้หากเปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วนั หาก

เปรยีบเทียบกับเกาหลกี็คือเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และ

รองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยงัมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ีน่ีไ่มไ่ดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอยา่ง

เดยีว ยงัมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไมไ่ดก้ับเมนู 

น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

 

      น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  EASTERN HOTSPRING HOTEL YANGMEI หรอื

เทยีบเทา่ 

** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการอาบน า้แรแ่บบบรรยากาศสว่นตวั 

ภายในหอ้งพกั** 

 

วนัที ่5:  
MITSUI OUTLET – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพ (สนามบนิ

สวุรรณภมู)ิ TG633 14.05-17.00  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดนิทางสูเ่มอืงเถาหยวนเพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่MITSUI OUTLET MALL  เป็น 

OUT LET MALL ขนาดใหญ่ สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์ีเ่หล่านักชอ้ปป้ิงรูจั้กกันอยูแ่ลว้ เชน่ 

Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, 

Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยราคาสนิคา้ทีถู่กกว่า

ราคาตลาดทั่วไปกวา่ 35% – 70%  

 

14.05 น. 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน 

อ าลากรงุไทเป เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS (รวม

น ้าหนักกระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิที ่TG633 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

17.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
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หมายเหต ุ!! หากทางสายการบนิไทย (TG)  
มกีารประกาศปรบัราคาภาษนี า้มนัเพิม่ข ึน้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทวัรข์ ึน้ 
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

โปรแกรม : TAIWAN OMG!! ไทเป ทะเลสาบสรุยินั-

จนัทรา 5 วนั 4 คนื สายการบนิไทย (TG) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

22-26 พ.ค. 62 21,900 21,900 21,900 21,900 12,900 5,500 

29 พ.ค.-02 ม.ิย. 62 21,900 21,900 21,900 21,900 12,900 5,500 

05-09 ม.ิย. 62 21,900 21,900 21,900 21,900 12,900 5,500 

12-16 ม.ิย. 62 21,900 21,900 21,900 21,900 12,900 5,500 

19-23 ม.ิย. 62 21,900 21,900 21,900 21,900 12,900 5,500 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น*** 

***ส าหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ*** 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วัน

ท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอ

เก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

10.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

**ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคน

เขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 
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