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อลงัการอทุยานภเูขาหินอ่อน .. อทุยานทาโรโกะ | ลอ่งเรือทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา นั่งรถไฟ
โบราณอทุยานอาลซีนั | ชมความงามตามธรรมชาติอทุยานเย๋หลิ่ว  

หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน | พิเศษ!! เมนชูาบไูตห้วนั, อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั  
แช่น า้แร่สไตลไ์ตห้วนัแบบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 

เดนิทาง ตุลาคม-พฤศจกิายน 2562  

ราคาเพียง   24,999.- 

ไต้หวันจัดเตม็ อาลีซัน ทาโระโกะ  
เย๋หลิ่ว 6 วัน 5 คืน  
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG632 08.25-13.05) – สนามบินเถาหยวน – อุทยานเย๋
หล่ิว – หมู่บ้านจิว่เฟ่ิน   

05.30 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชั้น 4 ประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบิน THAI AIRWAYS รวมน ้าหนัก
กระเป๋า 20 กิโลกรมัโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง[ส  าคญัมาก!!  ไม่
อนญุาตใหน้  าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรือเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไตห้วนั โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG632  (มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตห้วนั  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากท่านไดผ้่านพิธีการตรวจคนเขา้

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG632 08.25-13.05) – สนามบินเถาหยวน – อทุยานเย๋หลิ่ว – หมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน   
วนัที่ 2. ไทเป – หนานโถว  – วดัจงไถ่ถาน  – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจั๋ง – วดัเหวินหวู่ – เมืองเจียอี ้
วนัที่ 3. อาลซีาน – นั่งรถไฟโบราณ – รา้นชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
วนัที่ 4. เดินทางไทเป – Germanium Power – วดัหลงซาน – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค– ซีเหมินติง – นั่งรถไฟ TRA สูฮ่วัเหลยีน – เขา้ที่พกั 
วนัที่ 5. อทุยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – รา้นคอสเมติค – ตกึไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชัน้ 89 – อาบ    

น  า้แร่- ภายในหอ้งพกั 
วนัที่ 6. MITSUI OUTLET - (สนามบินเถาหยวน) -กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG633 14.05-16.50) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เมืองและศลุกากร 
กลางวัน รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร+์เคร่ืองดื่ม) 

 น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ท่ี
เป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ 
ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลก   
น าท่านสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แต่สมยักษัตริยก์วงสวี ้  
สมยัราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยคุปัจจบุันนีท่ี้หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บา้นท่ีมี
การขายของพืน้เมือง ทั้งขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรื อท่ีเราเขา้ใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้น 
OTOP ของไตห้วันนั่นเองและท่ีน่ียังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้ับ
คดัเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไตห้วันและการต์ูนแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง 
SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ินจากการต์นูเรื่องนีแ้ละกลายเป็น
สถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไตห้วนั *** หมายเหต ุหากทริปเดินทางไป
หมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทิตยจ์ะตอ้งเปลี่ยนรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถ่ินขึน้และลงเหมือนคนทอ้งถ่ิน 
ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถ่ินและเพ่ิมประสบการณก์ารนั่งรถเมลข์องไตห้วนั ***    

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่2 
ไทเป– หนานโถว – วัดจงไถ่ถาน  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – 
วัดเหวินหวู่ – เมืองเจยีอี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม) 
 น าคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วัน ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นจุด

ศนูยก์ลางของไตห้วนั หรือเรียกวา่สะดือของเกาะไตห้วนัก็ได ้น  าท่านนมสัการส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ ณ วัดจงไถฉาน วดั
ใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วนั วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีก่อสรา้งขึน้จากพลงัแรงศรทัธาเลื่อมใสของเหล่าศิษยานุศิษย์
และประชาชนท่ีรว่มกนับริจาค รว่มลงแรงลงใจใหก้บัพทุธศาสนา ทัง้ยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆท่ี์มีหอ้งศึกษาพระ
ธรรมหลายพนัหอ้งและไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสดุแห่งหนึ่งในไตห้วนั จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัดิ์สิทธ์ิท่ี 
วัดเหวนิหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์และเทพเจา้แห่ง
ความรกัองคใ์หมล่า่สดุหรือท่ีเรารูจ้กักนัในนาม “เฒา่จนัทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในดา้นความรกัท่ีวดัหลงซานไทเป 
วดันี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าส  าคัญท่ีท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาท่ีวัดนี ้สิ่งท่ี
น่าสนใจยงัไมห่มดแคนี่ย้งัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่หนา้วดั ซึ่งมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลล่ารไ์ตห้วนั
เป็นฉากหลงั ใหท้่านไดถ้่ายรูปคูอี่กดว้ย    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุของไตห้วนั

เสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือน
พระอาทิตย ์ครึง่ลา่งเหมือนพระจนัทรเ์สีย้วท่ีก  าลงัประกบกันอยู่และยังเป็นต  าแหน่งฮวงจุย้ท่ีดีมีมงักรลอ้มรอบ 
พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อวา่เป็นจดุรบัพลงัมงักรท่ีสมบรูณท่ี์สดุของไตห้วนั   น าท่านนั่งเรือยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้จากนัน้น  าท่านสู ่วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระ
ถงัซมัจั๋ง ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงัเป็นจดุชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกบัมมุทีสวย
ท่ีสดุของทะเลสาบสรุิยนั จนัทรา น าท่านเดินทางตอ่ไปยงั เมืองเจยีอี ้เมืองคอ่นไปทางใตข้องไตห้วนั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 
วันที ่3 อาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางขึน้สู ่อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ท่ีมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 2,200 เมตร (ใชเ้วลานั่งรถ

ขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางท่ีว่ิงขึน้เขาสงูไปเรื่อยๆ ท่านจะไดช้มวิวภเูขาสงูเรียงรายกนัไตต่วักนัสลบั
กับกอ้นเมฆเป็นวิวท่ีน่าตื่นตาตื่นใจย่ิงนัก เดินทางเขา้สู่อทุยานอาหลี่ซัน เป็นอทุยานท่ีมีความสวยงามและมี
ช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไตห้วนั น าท่านเดินชมป่าสนพนัปีเป็นลกัษณะทางเดินขึน้ลงไล่ระดบัแบบขัน้บันไดสลบั
ทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพนัปีลอ้มรอบเป็นบริเวณกวา้ง ป่าสนแห่งนีม้ีอายมุากกวา่ 100 ปี ท่านจะถ่ายรูป
รอบๆพรอ้มกบัเดินชิวกบัอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ย่างเตม็ท่ี จากนัน้ น าท่านนั่งรถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟ
สายอาลีซนัท่ีญ่ีปุ่ นมีการสรา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ.1912 ในสมยัท่ียงัปกครองไตห้วนั เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางล  าเลียงไมส้น
ใหญ่บนเขาอาหลี่ซนัลงมายงัพืน้ท่ีดา้นลา่ง เสน้ทางรถไฟสายนีส้งูเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก และสงูเป็นอนัดบั 2 
ของเอเชีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ระหวา่งทางน าท่านแวะ ชมิชาอูหลง ขนานแทจ้ากยอดเขาอาหลี่ซนั ซึ่งมีชาหลายประเภทใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เป็น

ของฝากได ้น าท่านเดินทางสู ่เมืองไถจง  เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วนั น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดไนทม์าร์
เก็ต ตลาดกลางคืนของเมืองไถจงมีสินคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นย่ีหอ้แบรนดร์ะดบักลาง 
รา้นเครื่องส  าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายย่ีหอ้ ทั้งย่ีหอ้ทอ้งถ่ินของไตห้วนัเอง 
รวมแลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวั
เบ่ือเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารทอ้งถ่ิน อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ท่ีสดุของ
ไถจงอีกดว้ย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเท่า  
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วันที ่4 
เดนิทางไทเป – Germanium Power – วัดหลงซาน – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ซีเหมินติง 
– น่ังรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – เขา้ทีพ่กั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วนั น าท่านแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ที่ขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยขอ้มือ

เพ่ือสขุภาพ ท่ีประกอบไปดว้ยแมเ่หลก็แรก่อ้นธาตเุจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบตัิ ท  าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพ่ิมความ
กระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงัน า้ลึกท่ีเป็นอญัมณีล  า้ค่าท่ีหายากซึ่งมีอยู่
ไมก่ี่ท่ีในโลก จากนัน้น  าท่านสู ่วัดหลงซานซือ่ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดว้่าเป็นวดัพุทธท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในไตห้วนัก็วา่ได ้ภายในวดัแห่งนีเ้ตม็ไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต  
ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจา้ท่ีไดส้รา้งไวอ้ย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาไดย้ากในปัจจุบัน  
ในแตล่ะวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุโลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ ส  าหรบัท่านท่ีตอ้งการขอพร
เรื่องความรกั ขอดา้ยแดงเสริมดวงความรกัขอไดท่ี้น่ีกับองคเ์ทพเจา้แห่งความรกัหรือ ”เฒ่าจันทรา ต  านานดา้ย
แดงแห่งรกั” ซึงเป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงออกถึงคูแ่ท ้มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไตห้วนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตลไ์ต้หวัน 1 เซท็/ท่าน 
 น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็ ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือร  าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชค็ ใชเ้วลาในการสรา้ง

ถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 
สว่นท่ีส  าคญัคือหอ้งแกลลอรี่รูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิ้ดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม 
ซ่ง เมย่ หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดม้ีแครู่ปภาพเท่านั้นท่ีเล่าเรื่องราวชีวประวตัิของ
ท่านทัง้สองแตย่งัมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจ าต  าแหน่งท่ีจดัแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่าน
ไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวตัิศาสตรไ์ปพรอ้มกับสิ่งเหล่านี ้และอีกหนึ่งส่วนท่ีส  าคญัคือ
บริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชว์
การเปลี่ยนเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ช้อปป้ิงย่านซี
เหมินติง ถือวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสดุของไตห้วนัเลยก็วา่ได ้หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามส
แควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์ินคา้ทั้งเสือ้ผา้และ
รองเท้าก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยังมีสินคา้ย่ีห้อท้องถ่ินให้เลือกซื้อ แต่ท่ีน่ีไม่ไดม้ีแค่สินคา้ช้อปป้ิงอย่างเดียว ยังมี
รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะน าวา่พลาดไมไ่ดก้บัเมนู น  า้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์
หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งตน้ต  ารบัของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินติงน่ีเอง      

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ !! พระกระโดดก าแพง 
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน โดยการน่ังรถไฟด่วน TRA (Taiwan Railways) 

กรุณาเตรียมสัมภาระส าหรับพกั 1 คนืใส่กระเป๋าใบเล็กเพือ่สะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟ 
ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม  LEA LEA GARDEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 
อุทยานทาโรโกะ-น่ังรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค – ตึก
ไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชัน้ 89 – อาบน ้าแร่ภายในหอ้งพกั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สู ่อุทยานทาโรโกะ ซึ่งเป็นอทุยานท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของอทุยานแห่งชาติทัง้หมดของไตห้วนั  ท่ีมี

อาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ีสามเมือง ไดแ้ก่ ฮวัเหลียน หนานโถว และไถจง เป็นลกัษณะถนนท่ีตดัลดัเลาะคดโคง้
ไปมาตามแนวหนา้ผาและหบุเขาหินออ่น ท่ีน่ีถือวา่เป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีท่านตอ้งมาเห็นดว้ยตัวท่านเองเพราะหาก
ท่านดเูพียงรูปจากรูปถา่ย ท่านจะไมเ่ห็นถึงความอลงัการและย่ิงใหญ่ของอทุยานทาโรโกะไดเ้ลย ย่ิงท่านไดช้มวิว
ท่ีน่ีแบบมมุ bird eye view 360 องศา ท่านถึงจะเก็บไดค้รบทกุความรูส้กึของการมาเยือนอทุยานทาโรโกะ                           
*** หมายเหต ุหากอทุยานปิดเน่ืองจากเกิดภยัธรรมชาติ  หรือประเมินสถานการณแ์ลว้ไมป่ลอดภยัทางบริษัท
ทวัรจ์ะเปลี่ยนเสน้ทางในการเท่ียวชมอทุยานทาโรโกะ โดยค  านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นหลกั *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางกลบัสูไ่ทเปโดยรถไฟดว่น TRA (ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชม.) ถึงไทเปน าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพาย

สับปะรด ท่ีถือวา่เป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็วา่ไดแ้นะน าใหท้่านซือ้เป็น
ขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนั้นท่านแวะชม รา้น
เครื่องส  าอาง COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครื่องส  าอางช่ือดังของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ท่ีท่าน
สามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้ใหท้่านได ้ น  าท่านถ่ายรูปคูก่บั ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบันถือว่าเป็นจุด
แลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไมม่ีรูปคูก่บัตกึไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไตห้วนั ! .. 
โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของไตห้วนั เพราะตึกแห่งนีต้ึกท่ีมีความสงูถึง 508 
เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันท่ีช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการ
สั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไวไ้ด้
คือลิฟตท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลก(ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟทท่ี์ชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพ่ัก NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทยีบเท่า 

*** พเิศษ!! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางด้วยการแช่น า้แร่ 
แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก *** 

วันที ่6 
MITSUI OUTLET - (สนามบินเถาหยวน) -กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG633 14.05-
16.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสูเ่มืองเถาหยวนเพ่ือชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ี MITSUI OUTLET MALL  เป็น OUT LET MALL ขนาด

ใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนดท่ี์เหล่านักชอ้ปป้ิงรูจ้ักกันอยู่แลว้ เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, 
Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอ่ืนๆ อีก
มากมาย ดว้ยราคาสินคา้ท่ีถกูกวา่ราคาตลาดทั่วไปกวา่ 35% – 70% 
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 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติของไตห้วนั 
14.05 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไตห้วนั อ  าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯโดย สายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG633 (มีอาหารบริการบนเครื่อง) 
16.50 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

   

อัตราค่าบริการ : ไต้หวันจัดเต็ม อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หล่ิว  
 6 วัน 5 คืน บินสายการบินไทย(TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 25-30 ต.ค. 62 24,999 24,999 24,999 24,999 6,500 

วนัท่ี 08-13 พ.ย. 62 25,999 25,999 25,999 25,999 6,500 

วนัท่ี 15-20 พ.ย. 62 25,999 25,999 25,999 25,999 6,500 

วนัท่ี 06-11 ธ.ค. 62 25,999 25,999 25,999 25,999 6,500 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 

 
 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเท่ียวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธส์ินค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , 

ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์งึเรียนให้กับ
นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถา้หากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ 
ณ วันท่ีมีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน

เงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

 

 

 



  9 ไตห้วนัจดัเต็ม อาลีซนั ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว 6 วนั 5 คืน BY TG                                                       [GQ1TPE-TG005] 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ค

วา่กรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ  านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัรร์าคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง **35 วนัก่อนเดินทางส  าหรบัช่วง

สงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วัน
ส  าหรบัช่วงสงกรานตแ์ละปีใหม*่* 
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่ งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ  า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 
หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทย
และไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ท้ังสิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ  าคืน ไม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ขา้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ 
กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
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5.  ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวี

ซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทาง
รัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วซ่ีา ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ในการขอ
วซ่ีาตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่า
โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 

3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,200 เหรียญไตห้วนั/ทริป/ท่าน 
5.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้

ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจาก

สาเหตตุา่งๆ 
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4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตัวกลบัจากเมืองไตห้วนั หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง 

 
 
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วันไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกัทางบรษัิทจะ

จดัเตรียมใหก้บัลกูทัวร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในเมืองไตห้วนั 
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