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เดินทาง  วันที่ 07-10/21-24 ก.ย./05-08/19-22 /20 – 23 /21 

– 24 ต.ค. 60 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ  -  สนามบินดอนเมือง  - สนามบินเถาหยวน  

17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3  เคา ท์เตอร์ 5 สายการบิน 

Tiger  Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ 

19.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน . โดยสายการบิน Tiger  Air เท่ียวบินท่ี  IT506 

  ( ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน ) 

00.10+1 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน    หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับ 

น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก KINGS PARADISE  HOTEL หรือเทียบเท่า    

วันท่ีสอง เถาหยวน -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซ าจั๋ง - วัดเหวินอู่  

                      แวะชิมชาอูหลง - ช้อปป้ิงตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้น นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขาน

ว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก  เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยว

ไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที ่24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจาก

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม่ือวันที ่21 กันยายน 1999 รวมความ

หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 

600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่

โดดเด่น ทําให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มา ของนามอันไพเราะว่า  “สุริยัน

จันทรา” ให้ท่านดื่มดํ่ากับบรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของ

ไต้หวัน 

จากนั้น นําท่านขึ้นสู ่วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง 

เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควร  นําท่านขึ้นฝั่งเดินทางไป

กราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ  ภัตตาคาร เมนูปลา

ประธานาธิบด ี

วัดเหวินอู ่ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพ

กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่

หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน หลังจากนั้น นํา

ท่าน ชิมชาอู่หลง ไต้หวันแท้ๆ ที่ปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของ

ที่นี่ทําให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นํามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงราย

อีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย  

จากนั้น  นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระ

กับการช้อปป้ิงเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจท่านท่ีช่ืนชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ท่ีนี่ราคาถูกกว่า

เมืองไทยแน่นอนๆ  
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ค่ า  บริการอาหาร ค่ า เมนู สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก  FULL SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

วันท่ีสาม ไถจง -ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หล่ิว  -หมู่

บ้านจิ่วเฟิ่น 

                      GERMAIUM POWER CENTER - ตลาดซีเหมินติง  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน  

ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอ่ืนๆ อีกกว่า 100 ชนิด ให้ท่าน

ได้เลือกซื้อเป็นของฝาก 

นําท่านเดินทางสู ่เมืองจีหลง จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เย่หล่ิว 

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มี

ชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดูหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการ

เคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา 

รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผ้ึงซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก  ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย   

เที่ยง  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตาคาร  เมนูอาหารจีนซีฟู๊ด 

จากนั้น นําท่านอิสระช้อปป้ิงที่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสว้ี แห่ง

ราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลง

อย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากใน

การถ่ายทําภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์

ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มี

ชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทําให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่

แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่าน

สามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทําให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาว

ที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น    

นําท่านไป GERMANIUM POWER CENTER เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพ

ประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวด

เมื่อยและยังมี นาฬิกาหลากหลายแบรนด ์

จากนั้น นําท่านเดินช้อปป้ิง ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงแหล่งช้อปป้ิง  เปรียบเสมือนสยามสแควร์ใน

กรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย 

เสื้อผ้า รองเท้ากีฬายี่ห้อดัง เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA  ซึ่งราคาถูก

กว่าประเทศไทย  อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ.  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิงมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม 

  จากนั้นน าท่านเข้าโรงแรมท่ีพัก : FULLON HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีส่ี              ดิวตี้ฟรี - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ช้ัน 89)  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

                      สนามบินเถาหยวน  - กรุงเทพ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   

จากนั้นนําท่านช้อปป้ิงของปลอดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้น

โดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการส่ันสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และ

การป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ด้วยความเร็วต่อ

นาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านถ่ายรูปคู่กับตึก  

**ไม่รวมบัตรข้ึนตึกไทเป 101 ** 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอาคารเป็นหินอ่อนท้ัง

หลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันท่ีปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกว้างขวาง ทําให้อนุสรณ์

แห่งนี้ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรง

ละครแห่งชาต ิ

 

เที่ยง  บริการอาหาร อาหารจีนซิตี้สูท  

  หลังอาหาร  นําท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 

15.35 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน Tiger  Air เท่ียวบินท่ี  IT505 

                       ( ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน ) 

18.20 น. ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 
 
 

เงื่อนไขราคา 
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อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 

ห้อง 2-3 

ท่าน 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(เสริมเตียง) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดียว 

จ่ายเพิ่ม 

07 - 10 ก.ย. 60 17,890 17,890 17,890 4,900 

21 - 24 ก.ย. 60 17,890 17,890 17,890 4,900 

05 - 08 ต.ค. 60 17,890 17,890 17,890 4,900 

19 - 22 ต.ค. 60 17,890 17,890 17,890 4,900 

20 - 23 ต.ค. 60 17,890 17,890 17,890 4,900 

21 - 24 ต.ค. 60 17,890 17,890 17,890 4,900 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

 ภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกําหนดไว้ในรายการ  

 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ  

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ  

 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว  

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ท้ังไป-กลับ  

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ  

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ , ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ไกด์ และคนขับรถ วันละ 200  NTD ต่อคน (ลูกค้า) ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 4 วัน จ่ายทิปไกด์  และคนขับ   

รวมเป็น 800 NTD ต่อคน (ลูกค้า) ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร  

 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ี มีผู้

ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่

รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  

การช าระเงิน     บริษัทฯ ขอรับมัดจ าในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20  วัน 

การยกเลิก 

1. สําหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา 
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35  วันขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15  วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

6. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 

หรือค่าทัวร์ท้ังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ  

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม   

     ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย,  

     ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน  

     ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสาร  

     เดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพัก   

     ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน  

     ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ  

     บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะ  

     ไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม   

     โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง  

     สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ  

     จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณ ี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 


