
 
 
 

                             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เดินทางช่วง  ต.ค - ธ.ค 59    
 



 
วนัแรก             กรุงเทพฯ - ไต้หวนั - เถาหยวน  - ไทเป - ซ่ือหลนิไนท์เกต็   

09.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาท์เตอร์ S ประตู  8   
สายการบิน CHINA AIRLINE  เจ้าหน้าที ่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน 

11.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน  CHINA AIRLINE  เทีย่วบินที่ CI 834 
15.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

ต่อด้วย นาํทุกท่านไปอิสระช็อปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ ไนทม์าร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมือง 
ไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองท่ีข้ึน
ช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไตห้วนัแลว้ ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หู้
เหมน็ ก็ถือวา่ไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้กาํเนิดท่ีไตห้วนัคือชานม
ไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้ง
สินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้าใบ รองเทา้กีฬายีห่อ้ต่างๆจะมีราคาถูก
กวา่เมืองไทยประมาณ 20-30% สมควรแก่เวลานาํทุกท่าน 

หมายเหตุ. 
อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกในการช้อปป้ิงมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลอืกชิม 
  จากน้ันน าท่านเข้าโรงแรมที่พกั : INTRENDY   4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่อง                  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา -วดัพระถัมซาจั๋ง -วดัเหวนิอู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจีย้ไนท์มาเกต็  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ต่อด้วย นาํท่าน เดินทางสู่เมืองหนาดโถ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา  ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่งดงามราวกบั

ภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยใูนเขตของ  ซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึง
ทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผนืนํ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 
600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ี
โดดเด่น ทาํใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมา ของนามอนัไพเราะวา่  
“สุริยนัจันทรา” ใหท้่านด่ืมดํ่ากบับรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยนัจันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง
เดียวของไตห้วนั นาํท่านข้ึนสู่วดัเสวยีนจาง นมสัการอฐิัของ  พระถังซามจั๋งท่ี ไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ี
วดัเสวยีนกวง เม่ือปี ค.ศ.1965  

เทีย่ง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ  ภัตตาคารอาหารจีนเมนูพเิศษ ..ปลาประธานาธิบดี  
บ่าย น าท่าน เดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี วดัเหวนิอู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพ

กวนอูเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย  ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดัซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญ
ไตห้วนั ต่อด้วย นาํท่านชิมชาอูหลงไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลูกมากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสูงและ
อากาศท่ีเยน็ตลอดปีของท่ีน่ีทาํใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและพนัธ์ุชาอูหลงท่ีน่ียงัเป็นพนัธ์ุชาท่ีนาํมา
ปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกดว้ย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ไทจงนาํท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีความสาํคญัเป็นอนัดบั  3 ของเกาะ
ไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงทาํใหเ้มืองน้ีมี
ความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา 



เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารพเิศษสเต๊ก+บาร์สลดั  
หลงัอาหารนาํท่านสู่ ตลาดฟงเจีย้ไนท์มาเกต็ ตลาดนดักลางคืนท่ีมี 
ช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท้่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านที่ 
ช่ืนชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ทีน่ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ  

พกัที่ PARK LANE HOTEL 4 ดาว  หรือเทียบเท่า   
วนัทีส่าม             ไทเป - GERMAIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101  ( ไม่รวมบัตรขึน้ตึก )  
                              ร้านนมพายสับปะรด  - DUTY FREE -  ช้อปป้ิงซีเหมนิติง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ไทเป 
ต่อด้วย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป นาํท่าน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุล

ใน ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวยีนโลหิตดี 
  ช่วยใหร่้ายการสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากนั้นยงัมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทัว่โลกใหท้่าน

ไดเ้ลือกชม จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั  
  ต่อด้วย นาํท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้าง

คลา้ยวหิารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ทาํใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
มีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ  

ต่อด้วย นาํท่านเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั เคก้ไส้สับปะรดและขนมอ่ืนๆ 
 อีกมากมายท่ี   
เทีย่ง  บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคารอาหาร พเิศษเส่ียวหลงเปา 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างข้ึนโดยหลกัวศิวกรรมชั้นเยีย่ม

สามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผน่ดินไหว และการป้องกนัวนิาศกรรมทาง
อากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระ
ท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก101ชอ้ปป้ิง 
สินคา้แบรนเนมชั้นนาํราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 20 %   

**ไม่รวมบัตรขึน้ตกึไทเป 101 ** 
ต่อด้วย  นาํท่านชอ้ปป้ิงของปลดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
เยน็ นาํท่าน เดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือน

สยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีร้านคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป 

สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตาม

อธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมควร 

หมายเหตุ. 
อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกในการช้อปป้ิงมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลอืกชิม 
  จากน้ันน าท่านเข้าโรงแรมที่พกั : INTRENDY   4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่ี่                    อทุยานแห่งชาติเย่หลวิ  -  สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



ต่อด้วย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเย่หลิว่ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู  
รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก และการกดักร่อนของนํ้าทะเล
และลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ใน
เกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยันาํ 

จากนั้นนาํท่านสู่สนามบินเถาหยวน 
   13.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่  กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทีย่วบินที ่ CI 835 

16.00 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ. 

 
 

CHINA  AIRLINE      

 
อตัราค่าบริการ 

 

 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กอายุ 2-11  
(เสริมเตียง) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กอายุ 2-11  

(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดียว 
จ่ายเพิม่ 

13-16 ต.ค 59  20,888 20,888 20,888 6,000 

20-23 ต.ค 59  20,888 20,888 20,888 6,000 

22-25 ต.ค 59  21,888 21,888 21,888 6,000 

24-27 ต.ค 59  20,888 20,888 20,888 6,000 

27-30 ต.ค 59  21,888 21,888 21,888 6,000 

3-6 พ.ย 59  20,888 20,888 20,888 6,000 

10-13 พ.ย 59  20,888 20,888 20,888 6,000 

17-20  พ.ย 59  20,888 20,888 20,888 6,000 

1-4 ธ.ค 59  20,888 20,888 20,888 6,000 

2-5 ธ.ค 59  21,888 21,888 21,888 6,000 

3-6 ธ.ค 59  21,888 21,888 21,888 6,000 

4-7 ธ.ค 59  21,888 21,888 21,888 6,000 

8-11 ธ.ค 59  20,888 20,888 20,888 6,000 

9-12 ธ.ค 59  21,888 21,888 21,888 6,000 

10-13 ธ.ค 59  21,888 21,888 21,888 6,000 



15-18 ธ.ค 59  20,888 20,888 20,888 6,000 

22-25 ธ.ค 59  21,888 21,888 21,888 6,000 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุ คืน ( พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ) 
 ค่าบตัรผา่นประตูตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถูกระบุไวทุ้กแห่ง 
 ค่าวซ่ีา และค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ นาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการณ์เดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามระบุในกรรมธรรม)์ 
 นํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง 
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้าหนกัไม่เกินท่านละ 30  ก.ก. 

 อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทาํพาสปอร์ต   
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั ค่ามินิบาร์  ค่าซกัรีด ต่างๆ 
 ค่าภาษี 7 %  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถวนัละ 150 NTD  ต่อวนัต่อท่าน รวม 600 NTD 
 ส่วนหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหตุ     
บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ี มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  / อาจจะใชทู้ไกดห์รือไม่มีหวัหนา้ทวัร์ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคา
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืน
ได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

การยกเลกิ 
1. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํ 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35  วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วนัข้ึนไป  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15  วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

การช าระเงิน     บริษัทฯ ขอรับมัดจ าในวนัจองทวัร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอื ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 25  วนั 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้



2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ขอวซ่ีา ส าหรับท่องเทีย่ว 
1. หนงัสือเดินทาง (ตอ้งมีอายใุชไ้ดไ้ม่ต ํ่ากวา่ 6 เดือน) พร้อมถ่ายสาํเนามาใหก้บับริษทัท่ีท่านจองทวัร์  

หมายเหตุ.โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม. 
*************************************************************************************************** 
  

 


