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ก ำหนดกำรเดนิทำง  กมุภำพนัธ ์– มนีำคม 2563  
(พเีรยีดตำมตำรำงดำ้นลำ่งคะ่) 

วนัแรก กรงุเทพ ฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วนั  (สนำมบนินำนำชำตเิถำหยวน) –ไทเป – 

พพิธิภณัฑป์ระวตัศิำตรแ์หง่ชำต ิ– อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิ 

 

 
 

06 .00 น. สมำชกิทกุทำ่นพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคำทเ์ตอร ์S ประต ู8 สำยกำร

บนิ CHINA AIRLINEเจำ้หนำ้ที ่ คอยจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงส ำหรบัทุกทำ่น 

00.30 น.  ออกเดนิทำงสูก่รงุไทเป...โดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่CI838   

13.10 น.  ถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้น าทา่นไป พพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรแ์หง่ชำต ิ มหีอ้งจัดแสดงในอาคารไทเป  สว่นมากจดั

แสดงขา้วของสิง่ประดษิฐข์องประธานาธบิดแีละรองประธานาธบิด ี  โดยเฉพาะ “ของขวัญ

ประธานาธบิด”ี ซึง่เป็นประเทศทีม่สีมัพันธไมตรแีละประชาชนมอบใหเ้ป็นของขวัญแกป่ระธานาธบิด ี มี

ประมาณหมืน่กว่าช ิน้  เอามาจัดแสดงเป็นประจ า ยังมหีัวขอ้ “ประวัตกิอ่สรา้งอาคาร” อาคารนี้เป็นอาคาร

ตกึเกา่โบราณสรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1924  นอกจากนี้  ยังมกีารจัดแสดงเกีย่วกบัประวัตพิเิศษทีพ่พิธิภณัฑ ์

หลงัจากนัน้น าทา่นสู ่ อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค  ตวัอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้หลงั มลีกัษณะการ

กอ่สรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถนัทีปั่กก ิง่ งดงาม กอปรอาณาเขตทีก่วา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณแ์ห่งนี้ เป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละคร

แห่งชาต ิ  เหนือและใตม้ปีระตดูา้นละ 1 ประต ู  ทศิเหนือคอืถนนซิน่อีค้อืประตตูา้จง ทศิใตค้อืถนน

อา้ยกอ๋ตงคอืประตตูา้เซีย่วในสวนหย่อมเหนือและใตม้บีงึน ้าหยนิฉ่ันและบงึน ้ากวงฮวา  สถานทีอ่อก

ก าลงักาย 3 แห่ง  มถีนนเดนิออกก าลงักาย 2 เสน้ทาง  และสวนบอนไซ 3 แห่ง  ในสวนจัดแบบ

ธรรมชาตแิละมพีืน้ทีใ่หใ้ชส้อยได ้  ใหส้อดคลอ้งกบัสไตลส์นุทรยีศาสตรว์่า “ฟ้าและคนรวมเป็นหนึง่

เดยีวกนั” ยังหลงเหลอืสว่นหนึง่ใหเ้ป็นมุมเงยีบสงบส าหรับสงัคมทีวุ่่นวายของทกุวันนี้  สวนหย่อมใน

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็นี้ พืน้เขยีวดัง่พรหม  สะพานโคง้  ทางเดนิปูดว้ยหนิ  มบีงึน ้า  ท าใหด้สูวย

สง่างามมาก  ก าแพงแบบโบราณลอ้มรอบ  สวนแนวศลิปะจนีโบราณ  ยิง่ท าใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อน

หย่อนใจทีส่วยยิง่ข ึน้   

เย็น   บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร  อำหำรพเิศษ สกุีส้ตูรไตห้วนั 
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จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้องที ่ซเีหมนิตงิ  ชือ่นี้มาจากยคุญีปุ่่ นทีว่างแผนทางปกครอง  เนื่องจากสถานที่

อยู่นอกเขตประตทูางทศิตะวนัตกของเมอืงไทเป  จงึเรยีก  ซเีหมนิตงิ  บรเิวณปัจจุบนัคอืถนนเฉงิต ู 

ถนนซหีนงิหนาน  ซอยคนุหมงิและบางสว่นของถนนคงัติง้  ยังมซีนิฉีตงิและยอ้จู๋ตงิตา่งๆ เดมิซเีหมิ

นตงิเป็นพืน้ทีห่่างไกล  ไม่เจรญิรุ่งเรอืง  รัฐบาลญีปุ่่ นเลยีนแบบเขตปกครองโตเกยีวอาซากสุะ  สรา้ง

โรงหนังไทเปจอ้  โรงหนังหยงจอ้  โรงหนังปาถงั  ท าใหซ้เีหมนิตงิกลายเป็นสถานทีใ่หม่เอีย่มมี

ชือ่เสยีงของเมอืงไทเป  หลงัจากปี ค.ศ.1930 ซเีหมนิตงิเต็มไปดว้ยโรงหนัง  โรงละคร  ผ่าน

สงครามโลกครัง้ที ่2 แลว้โรงหนังก็ยังเป็นทีน่ยิมกนัอยู่  ประมาณหลงัปี ค.ศ.1980 เมอืงไทเปขยายไป

เจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นทศิตะวันออกจงึหมดยุคของซเีหมนิตงิ  หลงัปี ค.ศ.1990 ไดว้างโครงการ

ทางเดนิเทา้  วันหยุดสดุสปัดาห ์และวันหยุดตา่งๆ หา้มรถผ่าน  ใหว้ัยรุ่นสามารถมาเดนิเทีย่วเลน่ทีซ่เีห

มนิตงิไดต้ามอ าเภอใจ  จนซเีหมนิตงิกลายเป็นสถานทีจ่ัดคอนเสริต์ขนาดเลก็ สถานทีพ่บปะแฟนคลบั  

สถานทีจ่ัดแถลงขา่ว  มโีรงหนัง 10 กว่าโรงทีฉ่ายหนังอยู่ทีน่ี่  กลายเป็นศนูยก์ารคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของ

ไทเป  ใหท้กุทา่นอสิระในการชอ็ปป้ิงที ่ ซเีหมนิตงิ เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงชือ่ดงัของเมอืงไทเป 

เปรยีบเสมอืนสยามสแควร ์ในกรุงเทพฯ ทีน่ี่เป็นศนูยร์วมแห่งแฟชัน่ทัง้สไตลไ์ตห้วัน เกาหล ีและญีปุ่่ น 

รุ่นใหม่ทีท่นัสมัยใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชอ็ปกนัไดอ้ยา่งเต็มอิม่  นอกจากเป็นศนูยร์วมแห่งแฟชัน่

แลว้  ซเีหมนิตงิ ยังเป็นแหลง่ทีม่อีาหารแปลกใหม่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ลอืกชมิอาหารกนัไดอ้ยา่งจุใจ   

จำกน ัน้น ำทำ่นเขำ้พกัที ่Golden China Hotel หรอื Taipei Capital Hotel 4 ดำว 

    

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ไทเป-พพิธิภณัฑไ์ตห้วนั-สวนพฤกษศำสตร-์พพิธิภณัฑม์รดกแหง่ชำตเิป่ยโถว-พพิธิภณัฑ์

น ำ้พรุอ้นเป่ยโถว- ซือ่หลนิไนทม์ำเก็ต - อำบน ำ้แร ่
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เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ภำยในหอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑไ์ตห้วนั เป็นพพิธิภัณฑท์ีอ่ายุยาวนานมาก  ตัง้เป็นพพิธิภัณฑไ์ตห้วัน  

ในปี ค.ศ .1908  การตัง้พพิธิภณัฑร์ัฐบาล เป็นการฉลองทีเ่กาะโฟโมซาไดส้รา้งถนนคมนาคมทางรถไฟ

จากเหนือจรดใต ้ พิธีเปิดงานอันยิ่งใหญ่ที่มีระบบ  เตรียมพรอ้มผ่านงานนิทรรศการขยายการ

ประชาสมัพันธแ์นะน าการก่อสรา้งของไตห้วัน  งานสว่นนี้ใหส้ านักการผลติรับผดิชอบ  วางแผนจัด

แสดงตัวอย่างอุตสาหกรรมต่างๆ  ใหผู้เ้ขา้ชมสามารถมองเห็นเขา้ใจภาพรวมของไตห้วันอย่างชดัเจน  

นักมานุษยว์ทิยาญีปุ่่ น เซงิหนิว่จอืจู ้ไดเ้ขา้ร่วมท างานนทิรรศการและพพิธิภณัฑต์ัง้แตเ่ร ิม่แรกไดช้ีแ้นว

ว่า การเปิดเสน้ทางรถไฟจากเหนือจรดใต ้ คอืแรงจูงใจส าหรับการเปิดพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้  

จากนั้นน าท่านสู ่สวนพฤกษศำสตร ์อยู่ที่ถนนหนานไห่เขตจงเจิง้ดา้นตะวันตกเฉียงใตข้องไทเป  

พื้นที่กวา้งขวางมาก  เขียวขจีเป็นผืน  เหมือนกับป่าไมเ้ล็กๆ  พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ประมาณ8 

เฮกตาร์  ในสวนพฤกษศาสตรส์ ิง่ก่อสรา้งและชนดิของตน้ไมม้ีมากกว่าหลายเท่าที่เคยมี  พืชชนิด

ต่างๆรวมแลว้ประมาณ 1500 กว่าชนิด  สวนพฤกษศาสตร์ไทเปถอืว่าเป็นหอ้งเรียนสวนพืชที่อุดม

สมบูรณ์ทีสุ่ด ในสวนพฤกษศาสตร์ยังมีสถานโบราณชัน้โทคอืตกึการปกครองและสตาร์ฟพืชใหช้ม 

สวนพฤกษศาสตรแ์ละพพิธิภัณฑไ์ตห้วันและหอศลิป์เป็นศูนยก์ารศกึษา  จงึไดช้ือ่ว่า ศูนยก์ารศกึษา

หนานเยยีน  

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร อำหำรพเิศษ สกุีส้ไตลม์องโกล 

จากนัน้น าท่านสู ่พพิธิภณัฑม์รดกแหง่ชำตเิปยโถว  อยู่ทีเ่ขตไปโถวไทเปไตห้วัน  เร ิม่สรา้งตัง้แต่

ยุคญีปุ่่ น  สรา้งเมื่อปี คศ .1920 เดมิเป็น โรงแรมเจียซาน โรงแรมน ้าพุรอ้น รัฐบาลก๊กหมงิตัง้ยา้ยเขา้

มาปกครองไตห้วันจงึใหก้ระทรวงตา่งประเทศไตห้วันเขา้ไปรับควบคมุ  กลายเป็น หอพักเจยีซาน ของ

ทหารและพลเรอืน สถานทีร่ับรองเจา้หนา้ทีเ่จยีซาน เอาไวร้ับรองเจา้หนา้ทีต่ามล าดบั  หลงัจากนัน้ได ้

ประมูลขายใหใ้หช้าวบา้นไป  จากคฤหาสน์สว่นตัวกลายเป็น บา้นศลิปะโบราณไตห้วัน ปี คศ. 1984 

เปลีย่นเชือ่เป็นพพิธิภัณฑม์รดกแห่งชาตเิปยโถว ถกูตัง้ใหเ้ป็นสถานโบราณของเขตไทเปอีกสถานที่

หนึง่  หลังจากนัน้น าท่านสู ่พพิธิภณัฑน์ ำ้พุรอ้นเปยโถว ตอนนี้พพิธิภัณฑน์ ้าพุรอ้นเปยโถวไดใ้ห ้

ความร่วมมอืกบัสถานโบราณใชส้อยสถานทีว่่าง  ชัน้ 1 คอื เขตอาบน ้าพุรอ้นเปยโถว สถานทีจ่ัดแสดง

หนิเป่ยโถว และ สถานทีจ่ัดแสดงน ้าพุรอ้นเป่ยโถว ชัน้ 2 จัดเป็น สถานจัดแสดงประวัตนิ ้าพุรอ้น สถาน

จัดแสดงหอคอย และ หอ้งจัดแสดงเขา้เป่ยโถว หอ้งแสดงเสือ่ทาทามเิคลื่อนยา้ย หอ้งมัลตมิีเดีย

โสตทศันูปกรณ์ ผลติภณัฑเ์ปยโถว  

เย็น   บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพเิศษ เป็ดปกักิง่  

หลงัจากนัน้ไปยัง ซือ่หลนิไนทม์ำเก็ต  ทีน่ี่สามารถชมิอาหารอร่อยเรศิรสทัว่เกาะของไตห้วัน  เชน่  

หมี่หอยนางรม  เทมปุระ  ไข่เจียวหอยนางรม  ลกูช ิน้ทอด  ชานมไขมุ่กทีข่ ึน้ชือ่  ขา้วตม้กวงตุง้  ซูช ิ

ญีปุ่่ น เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายเรียงกันเป็นแถว  เครื่องประดับ  ของใชเ้ล็กๆนอ้ยๆน่ารักๆตา่งๆ  มีใหคุ้ณ

มาเลอืกมากมาย  ยังมีรูปถา่ยอโีมตคิอนทีนั่กศกึษาชอบกนัมาก  เป็นไนทม์าเก็ตทีช่าวไทเปชอบมาก

ทีส่ดุ 
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จำกน ัน้น ำทำ่นเขำ้พกัที ่Royal seasons Hotel Hot Springs Beitou  หรอื Atami Hotel Taipei 4 ดำว 
อสิระใหท้ำ่นผอ่นคลำยไปกบักำรแชน่ ำ้แรง่ำ่ยๆ ภำยในหอ้งพกัของทำ่น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ำม ไทเป – ชมท ำเนยีบประธำนำธบิด ี–ตกึไทเป101 (รวมคำ่ขึน้จดุชมววิช ัน้ 09) – รำ้นสรอ้ย

เจอรม์ำเนยีม - รำ้นพำยสบัปะรดเวย่เกอ๋ - รำ้นสนิคำ้ปลอดภำษ ี

 
 
 
 
 
 
 
 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ภำยในหอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ท ำเนยีบประธำนำธบิดี  ท าเนียบประธานาธิบดีเดมิเป็นบา้นพักของผูว้่าในยุคญี่ปุ่ น

ปกครอง  ผูว้่ายุคญี่ปุ่ นสถานะต าแหน่งส าคัญมาก  หลังการฟ้ืนตัวของไตห้วันแลว้ญีปุ่่ นยังมีบทบาท

ส าคัญทางการเมืองของรัฐบาลไตห้วันอยู่ปีค.ศ. 1946 ฉลองประธานาธบิดเีจียงไคเช็คอายุ 60 ปี  

ปรับปรุงซอ่มแซมบา้นพักผูว้่าทีไ่ดร้ับการเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 เปลีย่นชือ่เป็นบา้นเจโ้ซว่ปี 

ค.ศ. 1950 อาคารนี้กลายเป็นท าเนียบประธานาธบิดไีตห้วันอย่างเป็นทางการ ปีค.ศ. 2006 เพื่อเนน้

ความหมายของรัฐธรรมนูญและสอดคลอ้งกับ ความเป็นจรงิ  เปลี่ยนเป็น ท าเนียบประธานาธบิด ีปี 

ค.ศ. 1982 สถานะของทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมยิง่ส าคญัมาก  เดอืนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1998 ฉะนัน้ผูม้ี

อ านาจในกระทรวงในตอนนั้นไดม้ีการจัดตั ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งขึ้นมา  โดยตึกท าเนียบ

ประธานาธบิดแีละสถานทีโ่ล่งว่างใกลเ้คยีงประกาศใหเ้ป็นสถานโบราณแห่งชาต ิ บรเิวณรายลอ้มดว้ย

ถนนโดยรอบรวมซอยกุย้หยาง  ถนนเป่าช ิง้  ถนนป๋ออา้ย และถนนฉงชิง่หนาน   

หลังจากนัน้น าท่านสู ่ตกึไทเป101  เป็นตกึศนูยก์ลางชอ้ปป้ิง  บนพืน้มี101ชัน้  ใตด้นิอกี 5 ชัน้  สงู 

508 เมตร  เมื่อตอนสรา้งเสร็จใหม่ๆ ไดช้ือ่ว่าเป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในโลก (ตอนนี้สงูอันดับ 4 ของโลก  

เอเชยีอันดับ 3)    มีความสงูถงึ 508 เมตร ตกึไทเป101 ศูนย์กลางชอ้ปป้ิงชัน้ B2-B4 ลานจอดรถ   

B1 ถงึชัน้ 4 รวม 5 ชัน้เป็นศนูยช์อ้ปป้ิง  ชัน้ 5 เป็นศนูยธ์นาคารและศูนยบ์รกิารซือ้ขายหุน้หลักทรัพย์

ตา่งๆ  ชัน้ 6 ถงึชัน้ 84 เป็นส านักงานทั่วไป  ชัน้ 85 เป็นสโมสรธุรกจิ  ชัน้ 86 ถงึ 88 เป็นรา้นอาหาร

http://royalseasons.leefanggroup.com/spring_en/room/room_01.html
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ชมววิ  ชัน้ 91 เป็นจุดชมววิดา้นนอกเป็นสญัลกัษณ์จุดชมววิในอนาคต  พื้นทีจุ่ดชมววิ 761 ผงิตาราง

เมตรไตห้วัน  สรา้งข ึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยี่ยมสามารถทนทานตอ่การสัน่สะเทือ่นของแผ่นดนิไหว

และการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมีลฟิทท์ีเ่คยเร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียู่ที่ 

1,010 เมตร น ำทำ่นขึน้ตกึชมทศันยีภำพโดยรอบเมอืงไทเป โดยรอบจากมุมสงูอสิระเก็บภาพ

ความประทับใจก่อนน าท่านชอ้ปป้ิงแหล่งทีท่ันสมัยทีส่ดุแห่งหนึง่ของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนเนมชัน้น า 

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร อำหำรพเิศษ เสีย่วหลงเปำ 

จากนัน้น าท่านเขา้สู ่ศูนย ์GERMANIUM POWER  แหล่งผลติ สนิคา้ทีท่ าจากธาตุเจอรเ์มเนียม 

ทีม่ีคุณสมบัตใินการแผ่ไอออนลบ สง่ผลดีต่อผูส้วมใส ่อาทเิชน่ ท าใหเ้ลือดลมไหลเวียนดขี ึน้ เพิม่

พละก าลงั ผ่อนคลายความตงึเครยีด เป็นตน้ โดยเป็นสนิคา้ยอดนยิมทีแ่พร่หลายในหลายๆประเทศทัว่

เอเชยี   แลว้น าท่านสู ่รำ้นขนมเคก้พำยสปัปะรด อสิระเลอืกชมิเลอืกชอ้ปป้ิงขนมของฝากทีข่ ึน้ชือ่

ของไตห้วัน ไม่ว่าจะเป็นพายเคก้สับปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลศิ ขนมโมจสิูตรดัง้เดมิไตห้วัน ขนมพระ

อาทติย ์ฯลฯ  จากนัน้น าท่านสู ่รำ้นสนิคำ้ปลอดภำษ ีอสิระเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายในราคาปลอด

ภาษี 

เย็น บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

จำกน ัน้น ำทำ่นเขำ้พกัที ่Golden China Hotel หรอื Taipei Capital Hotel 4 ดำว 
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วนัทีส่ ี ่ ไทเป – เหยห่ลิว่ – หมูบ่ำ้นโบรำณจิว่เฟ่ิน – สนำมบนินำนำชำตเิถำหยวน-กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ภำยในหอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม  อทุยำนเหยห่ลิว่   ซ ึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 

ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่งๆเชน่ รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึง้ ทีเ่กดิจาก การเคลือ่น

ตวัของเปลอืกโลก และการกดักร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศยีรราชนิี รองเทา้

เทพธดิา ซึง่มชีือ่เสยีงทัว่ในเกาะไตห้วันและทัว่โลก เนื่องจากการกดัเซาะของทะเลและการ

เคลือ่นไหวของเปลอืกโลก ท าใหเ้กดิการกดัเซาะของทะเลเป็นถ ้าคนู ้า  หนิรังผึง้  หนิเชงิเทยีน  หนิ

เตา้หู ้  หนิรูปเห็ด  หนิหลมุบ่อ  หนิถกูกดัเซาะละลายตา่งๆเป็นทวิทศันอ์ันงดงาม สวนสาธารณะเหย่

หลิว่แบ่งเป็น 3 เขต  เขตที ่1 เศยีรราชนีี  รองเทา้เจา้หญงิ  หนิยอ้ย  เขตที ่2 หนิเตา้หู ้ หนิหัวมังกร  

เขตที ่ 3 หนิหลมุบ่อทีถ่กูกดัเซาะ  หนินาค ตา่งๆ  การเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลกท าใหม้นุษยร์ูจ้ัก

ธรรมชาตอินัลกึลบั  อสิระเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศยั   

 เทีย่ง    บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร อำหำรพเิศษ อำหำรทะเลสไตลไ์ตห้วนั 

จากนัน้ไป หมูบ่ำ้นโบรำณจิว่เฟ่ิน  ศนูยเ์หมอืงแร่ทองค าในสมัยก่อน  ลอ้มรอบดว้ยภเูขาหันหนา้เขา้

ทะเล  มีววิสวยๆใหช้มทัง้ภูเขาและทะเล  เป็นเมืองในภูเขาเล็กๆ  ชวีติการเป็นอยู่ที่เรียบง่ายในวัน

กอ่นๆ  แต่หลังจากทีค่อ่ยๆหมดยุคเหมอืงแร่ทองค า  ยุคทีรุ่่งเรือ่งของจิว่เฟ่ินกลายเป็นประวัตไิปแลว้ 

จนกระทัง่ปัจจุบัน  จนกระทัง่มกีารใชจ้ ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชือ่” และ  “อู๋

เหยยีน เตอะซนัชวิ” ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากใหเ้ดนิทางมา

ชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคักและมีชวีติชวีาอีกครัง้  เนื่องจากการท่องเที่ยวเพิม่ข ึน้  จิว่เฟ่ินกลับ

รุ่งเรอืงเหมอืนเดมิ  ในตรอกซอยเกา่ๆมแีตเ่สยีงผูค้นและควันหมอ้ตม้น ้า  ผูค้นทีใ่ชช้วีติวุ่นวายในเมอืง

หลวง สามารถหาที่ผ่อนคลายจติใจไดท้ีน่ี่ และยังสามารถเลอืกซือ้เลอืกชมิของอร่อย อาทเิชน่ บัว

ลอยเผือก ไอตมิโบราณ กนุเชยีง เห็ดย่าง เป็นตน้  (ในกรณีทีเ่ดนิทางไปหมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ินในวัน

เสาร ์และ วันอาทติยเ์มือ่ไปถงึจุดทีก่ าหนดจะตอ้งเปลีย่นเป็นรถเมล ์เพือ่เดนิทางขึน้ลงจิว่เฟ่ินคะ) 

เย็น บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเถำหยวน 

 23.20 น.  เหนิฟ้ำเดนิทำงสูก่รงุเทพฯโดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่ CI837 

 02.20 น. +1 ถงึทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู.ิ..โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

**หมำยเหต*ุ* 

รำยกำรทวัรน์ ีม้แีวะรำ้นขำยของฝำกทีข่ ึน้ชือ่2 รำ้น คอื รำ้นขนมเคก้สปัปะรด, รำ้นสรอ้ยเจอรม์ำเนยีม 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZ4PqB45_eAhVLu48KHfpaBfAQjRx6BAgBEAU&url=http://m.beibaotu.com/plans/w0sude&psig=AOvVaw12Mt8mbPTzwox1ctKzQDa_&ust=1540494084714747
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อตัรำคำ่บรกิำร 

ชว่งกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 

11 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 

11 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทำ่นมี

เตยีงเสรมิ 

เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 

11 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว

จำ่ยเพิม่ 

07-10 ก.พ.63 27,900 27,900 27,900 26,900 7,000 

14-17 ก.พ.63 27,900 27,900 27,900 26,900 7,000 

21-24 ก.พ.63 27,900 27,900 27,900 26,900 7,000 

03-06 ม.ีค.63 27,900 27,900 27,900 26,900 7,000 

05-00 ม.ีค.63 27,900 27,900 27,900 26,900 7,000 

13-16 ม.ีค.63 27,900 27,900 27,900 26,900 7,000 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ***โปรแกรมนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับรายการไดต้ามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา

ตามภาษีน ้ามันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิจากสายการบิน 

*** 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง โดยมหีวัหนำ้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิำรคะ่*** 

 

 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คำ่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  *ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ำกดั

ทีม่ ีกำรตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ * 

 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วันตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2019 

ยกเวน้วซีา่ส าหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วันอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14วัน 

พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 
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อตัรำนีไ้มร่วม 

 คำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1700 บำท (คำ่วซีำ่เด ีย่ว เช่นพำสขำ้รำชกำร) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังำนขบัรถ ทำ่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลูกคำ้) (=600 TWD/ลูกคำ้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 

 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวำ่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

กำรยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมำยเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย 

ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ  บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มา

ให ้โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

    


