
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 14785 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

TG-T12:ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป ไทจง อาหลซีาน เหยห่ลิว่ ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 5วนั4คนื 
∞ อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั น ัง่รถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ชม 
∞ ชมหมูบ่า้นศลิปะ หมูบ่า้นสายรุง้ 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 
∞ ชมชมิ รา้นไอศกรมีสดุวา้วจากโรงพยาบาลเป็นรา้นไอศกรมี ทีร่า้น มยิาฮารา่ไอศครมี 
∞ อทุยานเหยห่ล ิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ 
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  
∞ ชมความสวยงามของอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิงเหวนิฮวา่ไนทม์ารเ์ก็ต ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต มติซุยเอา้เล็ท 

เมนพูเิศษ:บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั+เมนนู ึง่จกัรพรรด+ิเสีย่วหลงเปา+ซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 
พกัโรงแรม ไทจง1คนื เจีย๊อี ้1คนื ไทเป1คนื พกัโรงแรมอาบน า้น า้แร ่1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  
 
 



  
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

18-22 กนัยายน 62 18,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

6,500 30 

16-20 ตลุาคม 62 20,900 6,500 30 

27พฤศจกิายน-1ธนัวาคม 62 19,900 6,500 30 

11-15 ธนัวาคม 62 20,900 6,500 30 

 

วนัแรก          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- เถาหยวน - หมูบ่า้นสายรุง้ - เหวนิฮวา่ไนทม์ารเ์ก็ต           --- 

04.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประต1ู เคาเตอรเ์ช็คอนิ 
สายการบนิ THAI AIRWAYS (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบ
จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

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

07.10 น.       เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG634 
                  *บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

11.50 น.       เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน ไตห้วันเป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่า
ประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตัง้อยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร 
ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุ หลังจากผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าทา่นเดนิทางสูไ่ทจง  เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตก  ของเกาะไตห้วัน
เป็นเมอืงใหญอ่นัดับที3่ ของมณฑลไตห้วันปัจจบุนัเป็นศนูยว์ฒันธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคม
ในภาคกลางของเกาะไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแต่นอ้ยกว่า
เมอืงไทเปเท่านัน้ขณะเดยีวกันยังเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้
ในวัดเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็นประจ าทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่
อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน 
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม   
น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่น
ศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมนิตั๋ง
หลังจากที่อพยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบัน

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

รัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตี
ของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่งแตม้ ตามผนังและก าแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสสีันตระการ
ตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอยา่งมาก ไม่เวน้แต่พืน้ถนนทางเดนิก็ถูกแต่ง
แตม้สีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทัง้หมู่บา้น จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่

เมอืงเจี๊ยอี ้   
ทางสูต่ลาดกลางคนื เหวนิฮวา่ไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีง
ทีส่ดุในมณฑลเจยีอี ้ ทีห่ลากหลายไปดว้ยของกนินานาชนดิ ตามแบบ
ฉบบัของไตห้วันและของใช ้ อยา่งเสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอาง 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหามสีนิคา่ทกุประเภทวางขาย และ ถนนคน
เดนิเสน้นีไ้ดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็น 1ใน10 ของตลาดกลางคนืทีด่ทีีส่ดุ
ในไตห้วัน  
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

             :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Hotel Discover  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่อง        อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั - มยิาฮารา่ไอศครมี – ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต      เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางขึน้เขาสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีนั อาหลซีนั (อกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิม 
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเจยีอี ้(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมาเยอืนทีน่ี่คอื เดนิป่าศกึษา
เสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ึน้ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีง
ทีส่ดุของไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่ง
เดอืน 3 และเดอืน 4เทา่นัน้   น าทา่นเดนิชมดืม่ด ่ากับธรรมชาติ
ของป่าศักดิส์ทิธิอ์าลีซันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะได ้
สัมผัสกับตน้สนสูงชัน, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และ
ตน้ไมน้านาพันธุ์ ซ ึง่เป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก  
ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นอ้งซึง่เป็นทะเลสาบที่มี
ความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจุด
มารวมกันอยูท่ีท่ะเลสาบแห่งนี้ พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสน
พันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่าง
กนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกว่ารอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้่าน
ไดช้มสวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกันไป ซึง่ตน้สนแต่ละตน้มอีายุ
มากกวา่รอ้ยปี  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ.ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 
น าทา่นไป แวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 
เดนิทางถงึไทจงน าท่านชมชมิ รา้นไอศกรีมสุดวา้วจากโรงพยาบาลเป็นรา้นไอศกรีม ที่รา้น มยิาฮาร่า
ไอศครมี สดุยอดรา้นของหวานเมอืงไทจง ทีม่ดีทีัง้ความสวยและความอร่อยการ เป็นรา้นทีเ่ห็นจากรวีวิครัง้
แรกก็ตกหลุมรัก เพราะตกแต่งเป็นเหมอืนหอ้งสมุดหอ้งใหญ่ (พเิศษใหทุ้กท่านไดช้มิไอศกรมีท่านละ 1 
Scoop) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ ชาบไูตห้วนั 

จากนัน้น าทา่นชอ๊ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจ าหน่ายสนิคา้และ
อาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่ชานมไขม่กุ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ 
พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  

                     :เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั City Suites Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
             (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทาง บรษิทัฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม       ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเหวนิหวู ่- ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ข ึน้) - ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ                                            
                                                                                                                เชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวน าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขา
สลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีัศนยีภาพของน ้าและภเูขาทีส่วยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ 
หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร 
ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดด  เด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็น
ทีม่าของนามอนัไพเราะวา่สรุยินัจันทรา  จากนัน้เดนิทางทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระ

ถังซัมจ๋ังทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีหลัง จากล่องเรอืเสร็จน าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้



  
 

กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซ ึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งภมูปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์และยังมสีงิโตหนิ
ออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งณภตัตาคาร:เมนนู ึง่จกัรพรรด ิ

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางกลับสู ่ กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของ
ไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรมเทคโนโลยหีรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของ
เกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก   
เดนิทางถงึ ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ให ้
ทกุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่
DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ   
น าท่านสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครัน จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เครือ่งประดับ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน เมนูขึน้ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่เตา้หูเ้ 
หม็น ไกท่อด น ้ามะระป่ัน และอืน่ๆ อกีมากมาย 
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)   

             :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Onetel Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
(ชือ่โรงแรมทีท่า่น พกั ทางบรษิทัฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่          อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - หมูบ่า้นทหาร ซือ่ซือ่หนนัซุน - ตกึไทเป101   
                    ตลาดซเีหมนิตงิ                                                                                      เชา้,เทีย่ง,--- 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

น าทา่นไปชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม 
รปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล 
เจยีง ไคเชค็ ตัง้แตส่มยัทีย่งัเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยดัเซน็จนทา่นไดก้า้ว
มาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหาร
รักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะ มขีึน้ทกุ 1ชัว่โมง 
บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้  
จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE 
ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ   
น าทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยูใ่นแถบ
ยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝเูจี๊ยน
ชว่งปี ค.ศ.1738 เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบชูาสิง่ศักสทิธิต์ามความเชือ่
ของชาจนีมรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพทุธของจนีแตม่ี
ลกูผสมของความ เป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวัด
สไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของ
เมอืงไทเปวัดหลงซาน แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แมก่วนอมิเป็น
หลกั แตก่็จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกวา่ 
100องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้
แมท่ับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเยว่เ์หลา่ 
หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก 
จากนัน้น าทา่นไดช้อ็ปป้ิงเครือ่งส าอาง Cosmetic และ ของฝากของไตห้วนั  
และชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลังพเิศษชว่ยในการ
ปรับสมดลุในรา่งกายซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยให ้
รา่งกายสดชืน่ลดอาการปวด   

เทีย่ง            บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร:เมนพูเิศษ เสีย่วหลงเปา 
น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทหาร ซือ่ซือ่หนนัซุน Old Military Village เป็นหมูบ่า้นโบราณแหง่แรกของ
ประเทศไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเปใกลก้บัตกึ Taipei 101 จากการอพยพมาตัง้ถิน่ฐานของทหารกก๊มนิตั๋ง 
นับเป็นหมูบ่า้นแหง่ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมทีส่ าคญัของประเทศ ดว้ยมนตเ์สน่หข์องชวีติทีเ่รยีบงา่ยจาก
ผูค้นในชมุชนเล็กๆ รายลอ้มดว้ยความเจรญิของเมอืงใหญแ่ละรา้นคา้
เล็กๆ ภายในหมูบ่า้น 
เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้89)ถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้ 
ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509เมตร สญัลักษณ์ของ เมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีดุชม
ววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นัก
กวา่ 900 ตัน ท าหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและ
มลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ี
บรเิวณทีต่ัง้ของตกึนีย้งัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหมท่ีเ่ป็นทีน่ยิมของ
ชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึ
สบิแหง่บรเิวณนี ้  



  
 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่สยาม 

สแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า 
ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGERแบ
รนดท์ีด่ังของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE ในสว่นของราคาที่
ประเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Onetel Hotel หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั:   
(ชือ่โรงแรมทีท่า่น พกั ทางบรษิทัฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 

5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้          หมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน – อทุยานเหยห๋ลวิ – มติซุยเอา้เล็ทพารค์                         เชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรมน าทา่น 
เดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหท้กุทา่นได ้
เลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน 
จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองที่มี
ชือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จงึมนัีกขุด
ทองจ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตุ
ตา่งๆ ท าใหจ้ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ย
ออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่
เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชือ่ "และ" อูเ๋ห
ยยีนเตอะซนัซวิ "ทัศนียภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ด ้
ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของ
ทีน่ี่ นอกจากนี้ยังมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน 
ท าใหจ้ิ่วเฟ่ินกลับมาคึกคักและมีชีว ิตชีวาอีกครั ้ง ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิในการจับจ่ายซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกีทัง้ยังมบีัว
ลอยเผอืกทีโ่ด่งดังทีส่ดุในไตห้วัน เนื่องจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิ
ไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได ้
นอกจากนี้ยังมสีนิคา้อกีมากมายที่ท าใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
ถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว๋เฟ่ิน (เทีย่วจิว่เฟ่ินตรงเสาร–์
อาทติย ์ตอ้งเปลีย่นไปขึน้รถประจ าทาง)  

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ทีภ่ตัตาคาร:เมนพูเิศษ ซฟีูตเหยห่ลิว่ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเกดิจากการกดักรอ่นของน ้า
และลมทะเลประกอบกบัการเคลือ่นตัวของแผน่เปลอืกโลก  ท าใหเ้กดิโขดหนิและชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่ง ๆ  
เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ 
ทั่วโลก   
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่มติซุยเอา้เล็ทพารค์ (MITSUI Outlet Park)  เป็นเอา้ทเ์ลทจากญีปุ่่ น 
ทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน ภายใน มหีา้งรา้นและรา้นอาหารกวา่ 200 แบรนดช์ัน้น า พระเอกของทีน่ีค่งไมพ่น้
รองเทา้โอนซิกุะ แลว้กบัอกีหลากหลายแบรนดช์ัน้น า ตวัอยา่งแบรนดท์ีน่่าสนใจ เชน่  Skechers, Onitsuka 
tiger,Asics,Nike, New balance,Fitflop,Uniqlo, Snidel,Rayban,Issey Miyake สว่นใหญร่าคาถกูกวา่หา้ง
ในไทย   สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

20.05น.  เดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG635  
                    **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
22.50น.       เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมุ ิโดยสวัสดภิาพ                    

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง
จา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการ

จอง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุ

เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่

นอกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและ

รบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 



  
 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู ้
จัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุ าคญั:ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวรค์า่ทวัร ์ 

มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจ า คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี และ 

กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีท่ าการจองตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯ
ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการ
เดนิทาง 7วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีรั้บเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ กรณีเมือ่เดนิทางแลว้ไมไ่ปตามทัวร ์วันใดวันหนึง่หรอืทกุวัน เก็บเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท  



  
 



  
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่กั  4 คนื พกัหอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหาร

ทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์คา่
น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก.  คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000บาท คา่รกัษาพยาบาล ไมร่วมประกนั

สขุภาพ เจ็บไข(้กรณีตอ้งการซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ ตดิตอ่บรษัิท) รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามนัของสาย
การบนิตามรายการ *คา่บรกิารนีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้, คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 800฿/ทา่น 

 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่
ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.ตอ่1ทา่น) คา่วซีา่พาสปอรต์

ตา่งดา้ว ,คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 800฿/ทา่น 

คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,500NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร  
**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เขา้ไตห้วนัหากสถานทตูมกีารเรยีกเก็บภายหลงั** 
 

เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทตอ่ทา่น และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่  6 เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และมหีนา้วา่ง
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม เพือ่ประทับตราเขา้เมอืง **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงของทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

กรณีลกูคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ(Official Passport)ตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

 



  
 

การยกเลกิการจองเนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

 

 

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

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการ
ช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบ
ช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง
ได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 


