
 
 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 14900  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

ไตห้วนั สมายล ์รื่นเริงใจ 5D4N   

ไทเป-อุทยานอารีซนั-นัง่กระเชา้เมาคง-นัง่รถไฟหวัจรวด 

รว่มชมพลไุฟ และ นบัถอยหลงั COUNT DOWN 2020     

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)       

 

 

 

 

 

 



 
 

 

นัง่กระเชา้ลอยฟ้าเมาคง กอนโดลาที่พาคณุโลดแลน่เหนือไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอนั

สวยงาม และทิวทศันเ์มืองไทเปในมุมมองที่แตกตา่ง                      
นัง่รถไฟโบราณ อทุยานอารีซนั ชมป่าสนพนัปี หมู่บา้นฮิโนกิ // ทดลองนัง่รถไฟหวัจรวดจาก

เมืองเจยีอ้ี สูเ่มืองไทเป โดยรถไฟฟ้า THSR ว่ิงดว้ยอตัราความเร็ว 300-315 กม./ชัว่โมง      
ขอพรรบัปีใหม่ ณ วดัเหวินอู ่, ชมหมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน , อทุยานหินลา้นปีเหยหล่ิว              

เมนูข้ึนช่ือ ชาบู ชาบู +เบียรไ์ม่อั้น สเตค็+สลดับาร ์/เส่ียวหลงเปา /พระกระโดดก าแพง/กุง้มงักรน่ึงซีอ๊ิว 
วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน - ตกึไทเป 101 (ไม่รวมข้ึนตกึ) – ซ่ือ

หลินไนทม์ารเ์ก็ต - 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประตู 4.

เคาทเ์ตอร ์H-J สายการบินไทยแอรเ์วย ์ (TG)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทาง

ส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

 

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

07.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634  

11.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ไดเ้วลา

อนัสมควร น าคณะรบัสมัภาระ พรอ้มไกด ์ทอ้งถ่ินใหก้ารตอ้นรบัคณะ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

เที่ยง   บริการอาหารว่าง แฮมเบอรเ์กอร ์+ ชานม 

จากน้ันน าท่านไปยงั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟทต์ึก 101 ชั้น89 ) ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กับแลนด์มารค์ของ

ประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 

508 เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้

แบรนด์ดังระดบัโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA 

VENETA, BURBERRY,CALVINKLEIN , CHANEL , 

COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS 

VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT 

BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO 

,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เป็นตน้  

จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดซ่ือหลิน  ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ไนทม์ารเ์ก็ต ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป 

ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั

คือ หากใครไปไต้หวันแลว้ไม่ได้ล้ิมลองรสชาติของเต้าหูเ้หม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมี

เคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนัคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิด

ตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้

กีฬายี่หอ้ต่างๆจะมีราคาถูกกวา่เมืองไทย 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปาข้ึนช่ือ  

พกัที่  โรงแรม TAI SUGAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัที่สอง     ไทเป-วดัหลงซาน –รา้นพายสปัประรด - อุทยานเหยหล่ิว –หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน-ปล่อยโคมผิงซี – 

โรงแรม  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน (ไฮไลทท์ี่คนโสดไม่ควรพลาด คือหากตอ้งการจะขอคู่ 

ตอ้งมาที่วัดน้ีเลย)วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนั ซ่ึงขึ้ นช่ือว่าสวยงาม

ท่ีสุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหาร

ดา้นหน้า วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลกัและวิหารท่ีอยู่ทางดา้นหลัง 

ภายในวดัมีรายละเอียดของงานฝีมือท่ีงดงาม เช่นบริเวณเสาหินของ

วิหารท่ีแกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วน

ดา้นบนหลงัคาก็มีลวดลายปูนป้ันยิบย่อยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากมายทั้ง

นักท่องเท่ียวและชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ ท่ีน่ีอยู่เสมอๆน าทุกท่าน

แวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของ

ไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่าน

ไดล้องทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายให ้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ใหทุ้กท่านไดล้อง

ชิม เลือกซ้ือก่อนเดินทางกลบับา้น  

 

 



 
 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาด

ท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลม

ทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียร

ราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้มงักรน่ึงซีอ๊ิว+เป๋าฮ้ือสไลด ์

จากน้ันเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  จึงมี

นักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลง

อยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ิน

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาท่ี

สวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี 

นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง 

นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน  

ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี หรือท่ีรูก้นัในช่ือเสน้ทางรถไฟผิงซี โดยเมืองน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงั เน่ืองจาก

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหน่ึงในฉากท่ีปรากฏในภาพยนตรเ์ร่ืองน้ี จึงท าใหท่ี้น่ีไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในเสน้ทาง

รถไฟสายโรแมนติกของไตห้วนัเลยทีเดียว และอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีอยู่ในเสน้ทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บา้น

โบราณฉือเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของเมืองผิงซี เป็นหมู่บา้นท่ีมีทางรถไฟพาดผ่านกลาง

หมู่บา้น ถือว่าเป็นหมู่บา้นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งท่ีแห่งน้ียงัขึ้ นช่ือในเร่ืองของการปล่อยโคม



 
 

 

ลอย จากน้ันพาทุกท่าน ปล่อยโคมขงหมิง (แจกโคมขงหมิงใหทุ้กท่าน โดยจะแบ่งเป็น 4 คน ต่อ 1 

โคม) นอกจากน้ีทุกท่านยงัสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกบัรา้นอาหารทอ้งถ่ิน หรือขนมช่ือดงั  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู พระกระโดดก าแพง  

พกัที่  โรงแรม FULLON SHENKENG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 **** ท่านใดที่สนใจเดินทางไป COUNT DOWN บริเวณแถวตึกไทเป 101 รอบนอก //หรือ อนุสรณส์ถาน 

ดร.ซุนยดัเซน ทางไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะนัดหมายเวลา ทางบริษัทมีจดัรถบสัไปส่ง ที่สถานีรถไฟ เพื่อ

เตรียมนัง่รถไฟ MRT ไป (ลกูคา้จา่ยค่าMRT เอง ) และมีรถรบัส่งจาก สถานีรถไฟ กลบัโรงแรม **** 

  

 

 

 

วนัที่สาม        ไทเป-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัเหวินอู่-เมืองเจยีอ้ี –หมู่บา้นฮิโนกิ  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถวเมืองหนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไตห้วนั เป็นเทศมณฑลหน่ึง

ของสาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั มีเมืองหลวงช่ือ หนานโถวซิต้ี เป็นเมือง

เดียวท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล พ้ืนท่ีส่วนใหญ่รอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง ท่ีลดหลัน่กนัไป จากน้ันเดินทางสู่ 

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั รอบๆทะเลสาบ

แห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือ

ชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระถังซ าจัง๋ ณ 

วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

 



 
 

 

เที่ยง    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี   

จากน้ันน าท่านเดินทางกราบไหวส่ิ้งศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจ้ือ นักปราชญ์แห่ง

ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหิน

อ่อน 2 ตัว ท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญ 

ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอัน

งดงามของทะเลสาบสุริยนัจันทรา. จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ 

เมืองเจียอ้ี  เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศ

มณฑลเจียอ้ี มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียง

ใตข้องไตห้วนั และยงัเป็นท่ีตั้งของอุทยานอารีซัน จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บา้นญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE 

เดินทางเยี่ยมชม หมู่บา้นญ่ีป่นุเก่าฮิโนกิ(Hinoki Village) อดีตเป็นบา้นพกัของทหารญ่ีปุ่น ในช่วง

ปกครองไตห้วัน ภายในหมู่บา้นจะเป็นบา้นเก่าสไตส์ญ่ีปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นรา้นขายของเก๋ไก๋

มากมาย รวมไปถึงยงัมีพิพิธภัณฑท่ี์บอกเล่าเร่ืองราวในอดีตของท่ีน้ีดว้ย ใหท่้านไดช้ม เลือกซ้ือสินคา้

พ้ืนเมือง และถ่ายรูปกบัวิวสวยๆท่ีไมค่วรพลาด ไดเ้วลาอนัสมควร  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ เมนู เสตค็ หมู เน้ือ ไก่ ปลา + สลดับาร ์เครื่องด่ืม นานาชนิด    

พกัที่  โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจยีอ้ี หรือ ระดบั 4 ดาวเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัที่สี่        เมืองเจยีอ้ี – อุทยานอารีซนั –นัง่รถไฟโบราณ – ป่าสนพนัปี –นัง่รถไฟหวัจรวดสู่เมืองไทเป-ช้

อปป้ิงซีเหมินตงิ  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เจากน้ันน าท่านจาก เมืองเจี้ ยอ้ี เพ่ือขึ้ นอุทยาน อุทยานอารีซัน เจียอ้ีเป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการ

ปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ ตั้งอยู่

ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึง

และอีกดา้นติดกับทะเล เทศมณฑลเจียอ้ีเป็นเพียงมณฑลเดียวใน

ไตห้วนัท่ีมีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ไดแ้ก่ 

Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic 

Area, และ Siraya National Scenic Area ซ่ึงทั้งสามพ้ืนท่ีดังกล่าวลว้นมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นและ

สวยงามแตกต่างกนัไป 

 เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพ้ืนเมืองบนอุทยาน  

น าคณะท่าน นัง่รถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนัตั้งแต่

สมยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรง

บนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ์ทั้งป่า

ไม ้เทือกเขา ล าเนาไพร สมบูรณจ์นหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่าแปลก

ใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียง

ตระหง่าน พร้ิวตามลมอย่างเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ใน

เหมาะแก่การเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอย่างหาท่ีเปรียบไม่ไดเ้วลา

เดินทางลงจากเขาอารีซนั อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี 

ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยู่สูงจาก

ระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเล

หมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุ์



 
 

 

มีความสวยงามท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่ารอ้ยปี สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน จากน้ันใหท่้านได ้ทดลองนัง่รถไฟหวัจรวดจาก

เมืองเจยีอ้ี สูเ่มืองไทเป โดยรถไฟฟ้า THSR วิ่งดว้ยอตัราความเร็ว 300-315 กิโลเมตร/ชัว่โมง หาก

ใครท่ีเคยนัง่รถไฟชิคนัเซ็นของประเทศญ่ีปุ่นมาก่อนก็คงจะคุน้เคยกบัความเร็วของรถกนัเป็นอย่างดี

เพราะรถไฟความเร็วสูงของไตห้วนัเองก็ใชร้ถท่ีน าเขา้มาจากญ่ีปุ่นนัน่เองและนัน่ก็สามารถมัน่ใจไดเ้ลย

วา่คุณจะไดส้มัผสักบัความเร็วติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกอย่างแน่นอน โดยเสน้ทางจากสถานีตน้ทาง 

โดยเราจะนัง่จากสถานี เจียอ้ีไปจนถึงสถานีไทเป ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงเท่าน้ัน 

รถไฟความเร็วสูงไตห้วนั THSR (TAIWAN HIGH SPE  ED RAIL) คือบริการรถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่าง

เมืองของประเ   ทศไตห้วัน ปัจจุบนัมีใหบ้ริการแลว้ 12 สถานีตามหวัเมืองใหญ่ฝัง่ตะวนัออกของเกาะจากเมือง

ไทเปลงไปถึงเมืองเกาสงซ่ึงเป็นสองเมืองใหญ่ที่สุดและถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลกัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่  

ทั้งน้ียงัมีการเช่ือมเสน้ทางเดินรถไฟเขา้กบัสถานีรถไฟใตดิ้นของทั้ง 2 เมืองซ่ึงจะยิ่งสามารถอ านวยควา   มสะด

วกแก่นกัท่องเที่ยวไดม้ากข้ึนดว้ยรถไฟความเร็วสูงไตห้วนั THSR (TAIWAN HIGH SPEED RAIL) คือบริการรถไฟฟ้ 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนี ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั +เบียรไ์ม่อัน้  

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่ง

ศูนยร์วมแฟชัน่ทันสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระ

ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั 

พกัที่  โรงแรม FULLON SHENKENG HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัที่หา้        ไทเป - กระเชา้เมาคง – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค –GERMANUIM -  MITSUI OUTLET –

สนามบินเถาหยวน  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สถานีกระเชา้เมาคง น า

ท่าน นัง่กระเชา้เมาคง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียว

ส าคัญของเมืองไทเป ท่านจะได้พบกับความต่ืนเต้น

ขณะนัง่กระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาท่ีพาคุณโลด

แล่นเหนือไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอนัสวยงาม และทิวทัศน์เมืองไทเปในมุมมองท่ีแตกต่างจาก

บนภูเขาท่ีเขียวขจี เจากน้ันน าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึ้ น

เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียง

ไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลา

ในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  

ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูป

ป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะ

ประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน ส าหรบั

รูปแบบการก่อส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตัวตึกสี

ขาว หลังคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่

ดา้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสีย

ไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ  

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง  

จากน้ันน า ศูนยเ์ครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซ่ึง

สามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้

ร่างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท่้าน

ไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท่้านไดเ้ลือกชม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET 

PARK ศูนยร์วมรา้นของเทา้ช่ือดงัท่ีพากนัมาลดราคาตลอดปี 

เป็นสวรรค์ของ ขาชอ้ป - แม่คา้ออนไลน์ห้ิวของไปขายกัน 

เพราะถูกกว่าญ่ีปุ่น สิงคโปร ์เกาหลี ฮ่องกง และมีสินคา้ให้

เลือกมากกว่า 100 แบรนด!์!!  เช่นรองเทา้ Onitsuka ราคา

เร่ิมตน้ท่ี NT$ 1450 (ประมาณ 1595 บาท) ได ้Tax 

Refund ลดเพ่ิมอีก 4% (หกัค่าธรรมเนียมแลว้)เราท าเร่ือง



 
 

 

ไดท่ี้หา้งน้ีเลย แลว้ไปรบัเงินคืนท่ีสนามบิน MITSUI OUTLET PARK เป็นศูนยร์วม outlet ขนาดใหญ่ที

ทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะน าใหดู้ Directory ไวเ้ลย เพราะใหญ่

มากๆ รา้นรองเทา้ท่ีคนไทยนิยมซ้ือส่วนมากจะอยู่ โซน Out mall ไดเ้วลาอนัสมควร 

               เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเยน็ 

20.05  น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG635 

22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ.ขอบคุณทุก

ท่านที่ใชบ้ริการ    

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอายุ

ต  า่กว่า12

ปี) 

พกัเดี่ยวจา่ย

เพิ่ม 

จ ำนวน

ท่ีนั่ง  

30 DEC – 3 JAN 2020  

TG634 BKK-TPE  07.15-11.55 

TG 635TPE-BKK  20.05-22.50 

34,900.- 34,900.- 33,900.- 6,000.- 25+1 

 **** ราคา เด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าตัว๋ 5,000 บาท ***** 

หมายเหต ุ    บริษทัฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรอืสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม

บรษิทัขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ี มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง  15  ท่าน ขอสงวน

การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่ 



 
 

 

เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะ

เหมาจา่ย 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

อตัรำค่ำบรกิำรดงักล่ำวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้ อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมี

การเรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 

บาท)ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้ว

ต่าง 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,200 NTD ต่อคนลูกคำ้ 1 ท่ำน ในส่วนของหัวหนำ้ทวัร์

ท่ีดูแลคณะจำกเมืองไทย ตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่

นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บค่าตัว๋เต็มจ านวน (เฉพาะตัว๋ CHARTER เที่ยวบินเหมา

ล า)   ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองแลจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการ

คืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วน

ได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดิม ผู้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี

น ้ามนัเช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็น

ตน้ 

1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้ม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

1.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2 การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 



 
 

 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

2.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ า

ท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ

เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็น

การเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 4. บริษัทฯไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การ

ถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมา

ให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ

, ไมท่านอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ

เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 



 
 

 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่

วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

  13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิกรุณาเช็คเรื่องการยืน่วีซ่าเขา้  ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ที่ ที่

พาสปอรต์ มของชาว

ไทเปและชาวตา่งชาตมีิหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถึ่งสิบแห่งบริเวณน้ี 

 



 
 

 

กลางคืนเมืองเจยี



 
 

 

 


