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เดินทาง ตลอดเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 
วันแรก             กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน  - GLORIA OUTLET  

08.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาท์เตอร์ S ประตู  8   

สายการบิน CHINA AIRLINE  เจ้าหน้าท่ี  คอยจัดเตรียมเอกสาร

การเดินทางส าหรับทุกท่าน 

11.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  

เที่ยวบินท่ี CI 834 

15.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

 นําท่านเดินทางสู่  เมืองเถาหยวน  

จากนั้น นําท่านสนุกกับการช้อปป้ิงท่ี GLORIA OUTLETS  

ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรน์เนมมากมายในราคาสุดพิเศษ ท้ังยี่ห้อง เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า ใน

ราคาพิเศษ  

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกใน 

การช้อปป้ิงมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม 

จากนั้นน าท่านเข้าโรงแรมท่ีพัก : KING PARADISE HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีสอง                ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซ าจ๋ัง -วัด

เหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง– ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว  ล่องเรือ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงาม

ราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก  เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่ง

ทางการท่องเท่ียวไต้หวันได้ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวคร้ัง

ใหญ่เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่ยอดเขาท่ีนับจาก

ความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อน

ล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ทําให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เส้ียว 

ซึ่งเป็นท่ีมา ของนามอันไพเราะว่า  สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ํากับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยัน

จันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไต้หวัน นําท่านข้ึนสู่วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของ  

พระถังซ าจ๋ัง ท่ีได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาท่ีวัดเสวียนกวง เมื่อป ีค.ศ.1965  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคารอาหารจีน  
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                    เมนูพิเศษ ..ปลาประธานาธิบดี  

 หลังอาหาร นําท่านเดินทางไปกราบไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ท่ี 

วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึง

สิงโตหินอ่อน 2 ตัวท่ีตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน 

 

 จากนั้น นําท่าน ชิมชาอูหลงไต้หวันแท้ๆท่ีปลูกมากทางแถบ

อารีซันด้วยสภาพอากาศบนท่ีสูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีนี่

ทําให้ชาท่ีนี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงท่ีนี่ยังเป็นพันธุ์

ชาท่ีนํามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชา

ชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสําคัญเป็น

อันดับ  3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้

ของเกาะจึงทําให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ..สุกี้ชาบูชาบู 

หลังอาหาร นําท่านสู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีชื่อเสียงของเมืองไถจงให้ท่านได้

อิสระกับการช้อปป้ิงเลือกซื้อสิ่งของท่ีถูกใจท่านท่ีชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER NEW BALANCE 

พลาดไม่ได้ท่ีนี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน 

จากนั้นน าท่านเข้าโรงแรมท่ีพัก : FULL-SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า   
 

วันท่ีสาม                ไทเป -อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 

101 ( ไม่รวมบัตรข้ึนตึก )  

                             GERMANIUM POWER CENTER - DUTY FREE -  ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนําท่านเดินทางสู่

ไทเป นําท่าน เดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลม

ทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูป

เทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ําทะเลและ

ลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงท่ัวในเกาะไต้หวันและท่ัวโลก อิสระ

เก็บภาพความประทับใจ 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคารอาหารจีนซีฟู๊ด 

  หลังอาหาร นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป นําท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวันเค้กไส้สับปะรด

และขนมอื่นๆมากมาย   

จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสูง

ถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถ

ทนทานต่อการส่ันสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกัน

วินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ด้วย

ความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านถ่ายรูปคู่กับตึก  
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**ไม่รวมบัตรข้ึนตึกไทเป 101 ** 

จากนั้น นําท่าน ชมศูนย์ GERMANIUM POWER CENTER เป็นสร้อย 

สุขภาพ มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจ ุ

ลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปกติ ระบบไหลเวียนโลหิตด ี

ช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังม ี 

นาฬิกาหลากหลายแบรนด ์

  จากนั้นนําท่านช้อปป้ิงของปลดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูเส่ียวหลงเปา 

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงแหล่งช้อปป้ิง  เปรียบเสมือนสยามส

แควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟท์ช็อป สไตล์วัยรุ่น

มากมาย เสื้อผ้า รองเท้ากีฬายี่ห้อดัง เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA  ซึ่ง

ราคาถูกกว่าประเทศไทย  อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย 

ตามอัธยาศัย 

 จากนั้นน าท่านเข้าโรงแรมท่ีพัก : FULLON HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีส่ี                     อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -  สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอาคารเป็นหินอ่อนท้ังหลัง มีลักษณะ

การก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันท่ีปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกว้างขวาง ทําให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละคร

แห่งชาติ 

 

 

จากนั้นนําท่านสูส่นามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง 

   13.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี  CI 835 

16.00 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(เสริมเตียง) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดียว 

จ่ายเพิ่ม 

07 - 10 ก.ค. 60 23,599 23,599 22,599 4,900 

27 - 30 ก.ค. 60 22,599 22,599 21,599 4,900 

11 – 14 ส.ค. 60 23,599 23,599 22,599 4,900 

24 – 27 ส.ค. 60 22,599 22,599 21,599 4,900 

07 – 10 ก.ย. 60 22,599 22,599 21,599 4,900 

21 – 24 ก.ย. 60 22,599 22,599 21,599 4,900 

05 – 08 ต.ค. 60 22,599 22,599 21,599 4,900 

14 – 17 ต.ค. 60 22,599 22,599 21,599 4,900 

20 – 23 ต.ค. 60 23,599 23,599 23,599 4,900 

21 – 24 ต.ค. 60 23,599 23,599 23,599 4,900 

23 – 26 พ.ย. 60 22,599 22,599 21,599 4,900 

14 – 17 ธ.ค. 60 22,599 22,599 21,599 4,900 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 
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 ค่าท่ีพักโรงแรมตามท่ีระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ) 

 ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถูกระบุไว้ทุกแห่ง 

 ค่าภาษีสนามบินของท้ังสองประเทศ 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัด 

ท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท  

ค่ารักษาอยู่ ในข้อจํากัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต) 

 น้ําดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง 

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 30  กก. 

 

 

 อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทําพาสปอร์ต   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์  ค่าซักรีด ต่างๆ 

 ค่าภาษี 7 %  ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและพนักงานขับรถวันละ 150 NTD  ต่อวันต่อท่าน รวม 600 NTD 

 ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ

เดินทางในกรณีท่ี มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ขอสงวนการเปล่ียนแปลง

ราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหัก

ค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

การยกเลิก 

1. สําหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจํา 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35  วันข้ึนไป  คืนเงินท้ังหมด  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วันข้ึนไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15  วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

6. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้ังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น  ๆ
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การช าระเงิน  

บริษัทฯ ขอรับมัดจ าในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20  วัน 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ

สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว

เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อื่น

ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

เอกสารที่ใช้ ส าหรับท่องเที่ยว 

1. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน) พร้อม

ถ่ายส าเนามาให้กับบริษัทท่ีท่านจองทัวร ์ 

หมายเหตุ.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม. 

*************************************************************************************************** 

  

 


