
 
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 18127 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

ไตห้วนั สมายล ์สุขใจ โฟวอิ์นวนั  6D5N  

ไทเป-อุทยานเหยหลิ่ว-อุทยานอารีซนั- เท่ียวฟารม์ชิงจิ้ งอุทยานทา

โรโกะ 6 วนั 5 คืน 

 THAI AIRWAYS (TG)  

 นัง่รถไฟโบราณ อทุยานอารีซนั ,ชมวิวทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง SKY WALK+ชมความน่ารกัของฝงูแกะ 

สูดอากาศเยน็บริสุทธ์ิบนยอดเขา ชมวิวฟารม์ชิงจิ้ ง ,ลอ่งเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

สกัการะวดัเหวินอู ่,เที่ยวชมหมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ,อทุยานหินลา้นปีเหยห่ลิ่ว  

****พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 4 คืน  / พกัโรงแรมใกลแ้ถวทะเลสาบสุริยนั 1 คืน **** 

อาหารพิเศษ..บุฟเฟต ์ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั /ปลาประธานาธิบดี /เสีย่วหลงเปา /สเตค็พ้ืนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอ้ี – ตลาดกลางคืนเจียอ้ี wenhua 

road night market 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4   ประตู 4 เคาท์

เตอร ์D สายการบินไทยแอรเ์วย ์ (TG)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่าน

และน าท่านโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

07.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG634  

11.50 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ไดเ้วลาอนั

สมควร น าคณะรบัสมัภาระพรอ้มไกด ์ทอ้งถ่ินใหก้ารตอ้นรบัคณะ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอ้ี 

 บ่าย บริการอาหารว่าง BURGERKING + ชานมข้ึนช่ือ 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี  เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มี

ลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั และยงัเป็นท่ีตั้งของอุทยานอารีซนัอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

 เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ เมนู ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั ของหวาน และเครื่องดื่มนานาชนิด  

 หลงัรบัประทานอาหาร น าท่าน ชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืน wenhua road night market เป็นตลาดกลางคืน

ท่ีน่ีไมใ่หญ่มาก แต่ มีขายอาหาร เส้ือผา้ รองเทา้ ของจุกจิก FOOD STREETท่ีน่าล้ิมลอง เช่น ลกูช้ิน

ปลาหมึก หอยอบชีส และไก่ป้ิง อร่อยทั้งสามอยา่ง ท่ีติดใจมากก็ไก่ค่ะ เคา้เอาเน้ือไก่มาห่อดว้ยหนังแลว้

เอาไปป้ิงใหสุ้ก หนังกรอบนิดๆ ใหท่้านไดท้ดลองอาหารชิมพ้ืนเมือง  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่

ท่ีพกั 

พกัที่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจยีอ้ี หรือ ระดบั 4 ดาวเทียบเท่า 

 

 

วนัสอง  เมืองเจยีอ้ี – อุทยานอารีซนั –นัง่รถไฟโบราณ – ป่าสนพนัปี -วดัเหวินอู่- เมืองหนานโถว-       

พกัแถวทะเลสาบสุริยนัจนัทรา   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 



 
 

 

จากน้ันน าท่านจาก เมืองเจี้ ยอ้ี เพ่ือขึ้ นอุทยาน อุทยานอารีซัน เจียอ้ีเป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครอง

ออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและอีก

ดา้นติดกับทะเล มณฑลเจียอ้ีเป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึง

สามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ไดแ้ก่ Alishan National 

Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ  Siraya 

National Scenic Area ซ่ึงทั้งสามพ้ืนท่ีดงักล่าวลว้นมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงามแตกต่างกนัไป 

 เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพ้ืนเมืองบนอุทยาน  

น าคณะท่าน นัง่รถไฟโบราณ เพ่ือข้ึนไปเยี่ยมชมอุทยานซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะ

ไตห้วนัตั้งแต่สมยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมา

หาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบรูณ ์ทั้ง

ป่าไม ้เทือกเขา ล าเนาไพร สมบูรณจ์นหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่าแปลก

ใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียง

ตระหง่าน พร้ิวตามลมอย่างเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ เหมาะ

แก่การเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้ เวลาเดินทางลง

จากเขาอารีซนั อุทยานแห่งชาติอารีซนัในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,700 

เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 

3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุม์ีความสวยงามท่ีแตกต่างกัน

ไป ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติ

อารีซนั จากนั้น ใหท้่านแวะ ชิมชา เพ่ือเลือกซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น อาทิเช่น ชาอู่หลง ชาเขียว  

จากน้ันน าท่านเดินสู่ หนานโถว น าคณะเดินทางกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญข์งจ้ือ 

นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั 

ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหวา่งทางท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของ 

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

 

 

 



 
 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็  ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี โรงแรมอิงหาร 

พกัที่ โรงแรม TAIHE HOTEL แถวบริเวณทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หรือเทียบเท่า  

 

วนัสาม เมืองหนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – SKYWALK - ฟารม์แกะชิงจิ้ ง - ไทจง - ตลาดฝง

เจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น า

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระถงั

ซมัจัง๋ ณ วดัพระถงัซมัจัง๋ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง 

จากน้ันน าท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง) ท่ีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล ใหทุ้กทานไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสมัผัสความสวยงามของธรรมชาติและทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

ของดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจ้ิงจะผลิดอกเบ่งบานพรอ้มกนั 



 
 

 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม ฟารม์เล้ียงแกะชิงจิ้ ง เป็นฟารม์เล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

ส่ิงก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟารม์ท่ีเล้ียงแกะ

และบริเวณชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผัสแกะไดอ้ย่างใกลชิ้ด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ  และ

ถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี ท่านสามารถถ่ายรูปสวน

ดอกไมใ้นบริเวณใกลเ้คียง   

เดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับ3 ของไตห้วนั จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์

มารเ์ก็ต  เป็นทั้งตลาด ขายอาหารท้องถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ท าใหดึ้งดูดทั้ง

นักท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรบัคนทุกเพศทุกวยัดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนท์

มารเ์ก็ตตั้งอยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยัฟ่งเจ่ีย จึงมีสินคา้เก่ียวกบัแฟชัน่และวยัรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายใน 

 

 

ราคาไม่แพงมากด้วย สินค้าขึ้ นช่ือได้แก่  รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , 

ADIDAS เป็นตน้  

  ค า่ อิสระอาหารค า่  เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

 พกัที่ โรงแรม  BEACON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ ไทจง–ไทเป-รา้นขนมพายสปัปะรด-อุทยานเหยหล่ิว–หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – วดัหลงซาน –  



 
 

 

                ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ใหท่้าน แวะเยี่ยมชิม ขนมพาย

สบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อม

จนเป็นท่ีรูจ้ักไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด 

นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระ

อาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ใหทุ้กท่านไดล้องชิม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหยห่ล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอด

ยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมี

รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลม

ทะเล และการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อน

ทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูป

เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่

โลก 

  เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้มงักรน่ึงซีอ๊ิว   

จากน้ันเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมี

ช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากัน

มาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่

ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้ว

เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ี 

 

 

สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี  

นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง 

นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน  

ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัหลงซาน (ไฮไลทท์ี่คนโสดไม่ควรพลาด คือหากตอ้งการจะขอคู่ตอ้งมา

ที่วัดน้ีเลย)วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนั ซ่ึงขึ้ นช่ือว่าสวยงามท่ีสุดใน

ไตห้วนัดว้ยเช่นกนั ภายในมีวิหารสามหลงั คือวิหารดา้นหนา้ วิหาร

กลางซ่ึงเป็นวิหารหลักและวิหารท่ีอยู่ทางด้านหลัง ภายในวัดมี

รายละเอียดของงานฝีมือท่ีงดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารท่ี

แกะสลักเป็นมงักรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนดา้นบน

หลงัคาก็มีลวดลายปูนป้ันยิบย่อยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้นมากมายทั้งนักท่องเท่ียว

และชาวไตห้วนัเองมาไหวพ้ระ  

    ค า่          บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนี พระกระโดดก าแพง  

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่ง

ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมยัของเหลา่วยัรุน่ไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุน่มากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทัง้สินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศัย 

พกัที่ โรงแรม CHAM CHAM HOTEL ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  “ไทเป-นัง่รถไฟหวัจรวดไปกลบั – อุทยานทาโรโกะ –  ถ  ้านกนางแอ่น – รา้นหยก –นัง่รถไฟกลบั   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางทางสู่เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟทั้งไปและกลบั   

   เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพ้ืนเมือง   

น าท่านเดินทางสู่  อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็นอุทยานท่ี

มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอ้นสวยงามแลว้ ยงัมีวฒันธรรมประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตวัเป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียว เสน้ทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตร์ 

เลาะเลียบริมหนา้ผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวท่ีน่าประทบัใจในอุทยาน ไดแ้ก่  



 
 

 

ถ ้านกนางแอ่น บนเสน้ทางคดเค้ียวผ่านหุบเขาและหนา้ผาท่ีเกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ถ ้านกนางแอ่นเกิดจาก

การเคล่ือนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกดัเซาะของล าธารล่ีอูท าใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีทศันียภาพแปลกตาดว้ยถ ้านอ้ยใหญ่เรียงรายบนหนา้ผาสูง อุโมงค ์9 โคง้ เป็นอุโมงคท่ี์อยู่บน

ถนนเหิงกวา้งกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตรท่ี์ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากดา้นตะวนัออกไปทางทิศ

ตะวนัตก เดิมเป็นถนนสายเก่าส าหรบัคมนาคม ปัจจุบนัเปิดเป็นเสน้ทางเดินชมวิวทิวทศัน์เลียบริมหุบเขา

ใหนั้กท่องเท่ียว สามารถส ารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด เป็นอุโมงคใ์หญ่อนัดับสองของโลก 

ผ่านเสน้ทาง น ้าตกฉางชุน อนุสรณส์ถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีมีทศันียภาพของหุบเขาสลบัซอ้น

สวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ดา้นขา้งมีน ้าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารล่ีอู สะพานหิน

อ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งท่ีอยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคลา้ยเป็นหมู่บา้น

กลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงท่ีมีธรรมชาติสวยงาม  

ค า่   บริการอาหารพ้ืนเมือง เมนู สเตค็ ใหท้่านเลือก 1 ชนิด  อาทิ หมู เน้ือ ไก่ + สลดั+ซุปขา้วโพด +เยลล่ี 

 

 

พกัที่ โรงแรม CHAM CHAM HOTEL ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง หรือเทียบเท่า 

 

 



 
 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของ

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี  

โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่าน

เจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน ส าหรบัรูปแบบ

การก่อส รา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปดูว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 

ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็นตวัแทนของทอ้งฟ้า 

พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ                                                                                                    

จากน้ันน าท่านชม ศูนยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึง

สามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้

ร่างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท่้านได้

เลือกชม นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท่้านไดเ้ลือกชม น าท่านเท่ียวชม   

 เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปาข้ึนช่ือ รา้นดงั ติง่ไทฟ้ง มิชลินสตาร ์1 ดาว  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร 

สญัลกัษณ์ของ เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย 

ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ท า  หน้าท่ีกนั

การสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟตท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก 

ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยงั

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหมท่ี่เป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมี

หา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถึ่งสิบแห่งบริเวณน้ีเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั เปรียบเสมือน

จิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ  

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงท่ี   Gloria Outlet (กลอเรียเอาท์

เล็ตส)์ หา้งเอาท์เล็ตแห่งน้ีมีทั้งหมด 4 เฟสซ่ึงขณะน้ีเปิด

วนัที่หก  ไทเป – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค-ศูนยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM -ตกึไทเป 101 (ไม่รวม

ชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET – สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ 



 
 

 

เฉพาะเฟสแรกประกอบดว้ยรา้นขายสินคา้แบรนด์ดังรวม 102 ยี่หอ้ ซ่ึงลดราคาถูกกว่าราคาปกติตาม

ทอ้งตลาด ในจ านวนน้ีมีสินคา้แบรนดเ์นมท่ีเพ่ิงเปิดชอ้ปสาขาในไตห้วนัเป็นครั้งแรก 24 แบรนด ์คาดว่า

รา้นคา้จะเปิดครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 นอกจากน้ี ยงัมีรา้น “นิชิกิราเม็ง” (Nishiki 

Ramen) ซ่ึงเป็นรา้นราเม็งท่ีโด่งดงัตอ้งจนตอ้งต่อแถวรอยาวท่ีสุดในญ่ีปุ่น ทั้ง 7 สาขาในญ่ีปุ่นตอ้งต่อแถว

รอ 1-2 ชัว่โมง มาเปิดสาขาแรกในไตห้วนัท่ีหา้งแห่งน้ีอีกดว้ย เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเถา

หยวน  

    20.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635 

    22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้

บริการ    

 
อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

TG634 BKK-TPE 07.10-

11.50 

TG635 TPE-BKK 20.05-

22.50 

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  

11 – 16 เมษายน 63 39,900.- 38,900.- 37,900.- 5,900.- 25+1 

12 – 17 เมษายน 63   39,900.- 38,900.- 37,900.- 5,900.- 25+1 

 **** ราคาเด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าตัว๋ 5,000 บาท ***** 

หมายเหตุ     บรษิทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรอืสบัเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ี มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง  20  ท่ำน ขอสงวนกำร

เปล่ียนแปลงรำคำโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ / กำรไม่รบัประทำนอำหำรบำงม้ือไม่ เท่ียวตำม

รำยกำรไม่สำมำรถขอหักค่ำบรกิำรคืนได ้เพรำะกำรช ำระค่ำทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

อตัรำค่ำบรกิำรดงักล่ำวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้ อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 

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

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง 

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 ส ำหรบั 6 วันเดินทำง ใน

ส่วนของหัวหนำ้ทวัรท่ี์ดูแลคณะจำกเมืองไทย ตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นบั

รวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บค่าตัว๋เต็มจ านวน (เฉพาะตัว๋ CHARTER เที่ยวบินเหมาล า)  

ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองแลจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจ า

ใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้

เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามัน

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

1.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2 การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินในส่วนมดัจ  า 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

         2.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั  

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินน้ันๆ 

 

 



 
 

 

หมายเหตุ 

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

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 4. บริษัทฯไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน

, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

  13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้ควรระวงั  

กรณีถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิกรุณาเช็คเรื่องการยืน่วีซ่าเขา้  ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ที่ทุกครั้ง 

 

 พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 



 
 

 
 


