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ก ำหนดกำรเดนิทำง กุมภำพนัธ ์– มนีำคม 2563 (ตำมพเีรยีดดำ้นลำ่งคะ่) 

 

 

 

 

 

06.00 น. สมำชกิทุกทำ่นพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  เคำทเ์ตอร ์S ประต ู 8  สำย

กำรบนิ CHINA AIRLINES เจำ้หนำ้ทีค่อยจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงส ำหรบัทุกทำ่น 

08.30 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุไทเป...โดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINES  เทีย่วบนิที ่ CI838      

(มอีำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่งบนิ) 

13.10 น. ถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิถำหยวนหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงผงิซ ีเมอืงนวิไทเป น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่น ำ้ตกสอืเฟิน น ้าตกทีม่ี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วันและเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตยิอดนยิมในหมู่

นักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก แลว้พาไปจดุทอ่งเทีย่วยอดฮติ เสน้ทำงรถไฟสำยประวตัศิำสตร์

ผงิซ ี (อยูร่ะหวา่งสถานีสอืเฟ่ินและสถานีตา้หัว ชือ่ “สอืเฟ่ิน” )ซึง่ตัง้ชือ่ตามครอบครัวดังเดมิ

ของผูท้ีพั่ฒนาพืน่ทีแ่หง่นี ้ไฮไลทข์องการมา ณ ทีแ่หง่นี้ คอืการปลอ่ยโคมลอยจากสถานีสอืเฟ่ิน

และสามารถเดนิเลน่ทีถ่นนสายเกา่ ซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟ ซึง่มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร ตลอด

สองฝ่ัง มเีวลาใหท้า่นอสิระปลอ่ยโคมลอยหรอืเขยีนค าอธฐิาน (คำ่ทวัรไ์มร่วมโคมลอย) 

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร🍴  

พกัที ่   โรงแรม JIN YONG QUAN SPA HOTSPRING RESORT หรอืเทยีบเทำ่ 

***อสิระทา่นผอ่นคลายไปกับการแชน่ ้าแรง่า่ยๆภายในหอ้งสว่นตัว 

***พเิศษ แชน่ ้านมสไตลญ์ีปุ่่ นแทบ้อ่นอก (กรณุาเตรยีมชดุวา่ยน ้า) +แช่

ออนเซนสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้

 

 

 

วนัแรก          กรงุเทพ – สนามบินเถาหยวน - น ้าตกสอืเฟิน – เสน้ทางรถไฟสายประวติัศาสตรผ์ิงซ ี

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระก่อนการเดินทาง 
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

ใหท้กุทา่นไดช้ม รำ้นOH CAFÉ แชมป์ค ัว่กำแฟของโลก ใหท้า่นไดเ้รยีนรูท้ีม่าของการคั่ว

กาแฟ หรอื กลิน่กาแฟอนัหอมกรุน่ ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้เลอืกชมิลิม้ลองกาแฟหอมกรุน่  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ สวนควำมคดิสรำ้งสรรคซ์งซำน 

เป็นการน าพืน้ทีข่องโรงงานยาสบูเกา่ตัง้แตย่คุอาณานคิมของ

ญีปุ่่ น มาเปลีย่นเป็นสวนส าหรับงานออกแบบ ความคดิ

สรา้งสรรคแ์ละศลิปะ โดยมกีารจัดแสดงอาคารดัง้เดมิเอาไวใ้ห ้

ชมทัง้หมด และยงัขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ทีท่างดา้นประวัตศิาสตรข์องประเทศไตห้วันไวด้ว้ย โดยมี

อาคารตา่งๆอยูม่ากมายเชน่ อาคารโกดังเก็บของเกา่ 5 อาคาร, หอ้งเลีย้งเด็กเกา่ส าหรับพนักงาน

ในโรงงาน, โรงงานยาสบูเกา่ และ อาคารส านักงานเกา่ ซึง่ปัจจบุันไดเ้ปลีย่นเป็น แกลอรี,่ รา้น

ขายสนิคา้ทีเ่กีย่วกับงานออกแบบและศลิปะ คาเฟ่ สวนแบบ Eco ทีจั่ดอยา่งสวยงามมธีารน ้าไหล 

และตกแตง่ดว้ยงานศลิปะ, หอ้งสมดุ, โรงละครหรอื(Creative Theatre) และศนูยป์ระชมุ

(West201Conference Room, Design Forum), Taiwan Design Center(TDC), Taiwan 

Reddot design Museum และรา้นหนังสอืทีเ่กีย่วกับงานดไีซน ์ซึง่ทัง้หมดจะจัดแสดงอยูใ่น

อาคารเกา่แกเ่กอืบ100ปีแลว้ เหมาะกับคนทีช่อบงานดไีซน์ตา่งๆเพราะมอีะไรน่าสนใจรวมกันอยู่

ทีส่วนแหง่นี้มากมาย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

วนัท่ีสอง          ไทเป – รา้นOH CAFÉ แชมป์คัว่กาแฟของโลก – สวนความคิดสรา้งสรรคซ์งซาน -

D.I.Y.เคก้พายสบัปะรด – แนะน าอาหารมิชลินสตาร ์STREET FOOD ท่ีซื่อหลินไนทม์าร์

เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร ์3 ดาวแทท่ี้เดียวของไตห้วนั 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระก่อนการเดินทาง 
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 จากนัน้น าทา่นไปยัง “โรงงำนพำยสบัปะรด สนุกไปกบักำรท ำ DIYเคก้พำยสปัปะรด” ซึง่

พายสบัปะรดเป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก ทกุทา่นจะ

ไดช้มตัง้แตข่ัน้ตอนการเพาะปลกูสบัปะรดชือ่ดัง จนถงึขัน้ตอนการท าขนมรสเลศิ อสิระใหท้กุ

ทา่นไดล้องท า ขนมพายสบัปะรดดว้ยตัวทกุทา่นเอง ใหท้า่นไดท้า่นเลอืกซือ้ ขนมยอดนยิมของ

ไตห้วัน เคก้ไสส้บัปะรด และขนมอืน่ๆ อกีมากมายจากนัน้เดนิทางสู ่ “ซือ่หลนิไนทม์ำเก็ต” 

แนะน าอาหารระดับมชิลนิสตาร ์ อาท ิ หมีซ่ ัว่ไสใ้หญห่อยนำงรม +ปลำหมกึ ใสก้รอกขำ้ว

เหนยีวอนัใหญ ่ และ กุนเชยีงอนัเล็ก (ไมร่วมในคำ่ทวัร)์ ทีน่ี่ทกุทา่นสามารถอสิระเลอืกซือ้

เลอืกชมิอาหารอรอ่ยเลศิรสทั่วเกาะของไตห้วัน  เชน่  หมีห่อยนางรม  เทมปรุะ  ไขเ่จยีวหอย

นางรม  ลกูชิน้ทอด  ชานมไขม่กุทีข่ ึน้ชือ่  ขา้วตม้กวงตุง้  ซชูญิีปุ่่ น นอกจากนีย้ังมเีสือ้ผา้เครือ่ง

แตง่กายเรยีงกันเป็นแถว  เครือ่งประดบั  ของใชเ้ล็กๆนอ้ยๆน่ารักๆตา่งๆ  มใีหค้ณุเลอืกมากมาย   

เป็นไนทม์ารเ์ก็ตทีช่าวไทเปชอบมากทีส่ดุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร🍴 

***พเิศษ !!! มชิลนีสตำร ์3 ดำวแทท้ีเ่ดยีวของไตห้วนั 

พกัที ่   โรงแรม RELITE HOTEL XIMENDING หรอืเทยีบเทำ่ 
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 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รำ้นคำ้ปลอดภำษ ี ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้มากมาย ในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลงซนัซือ่ หรอืวดัเขำ

มงักร  เป็นวัดทีเ่ก่าแกแ่ละมชีือ่เสยีง มอีายกุวา่ 300 ปี  ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 วัดหลงซัน

ซือ่ถกูทิง้ระเบดิจนพระอโุบสถไดร้ับความเสยีหายยับเยนิ  แต่ปรากฏว่า พระโพธสิตัวก์วนอมิ ที่

ประดษิฐานภายในวัดนัน้กลับไม่ไดร้ับความเสยีหายเลย ท าใหผู้ค้นเลี่ยมใส ศรัทธา พากันมา

กราบไหว ้นอกจากนี้ยังมีเทพเจา้ที่มาจากทัง้ศาสนาพุทธ 

เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่ับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง

, เทพเจา้กวนอู เรื่องความซือ้สัตย์และหนา้ทีก่ารงาน และ

เทพเย่วเ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจันทรา ที่เชือ่กันว่าเป็นเทพผูผู้ก

ดา้ยแดงใหส้มหวังในดา้นของความรัก 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนัน้น าท่านไปยัง ย่ำนชอ้ปป้ิงตลำดซเีหมนิตงิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยดิฮติของวัยรุ่นไตห้วัน 

หากเปรยีบกับบา้นเราก็เหมอืนบรเิวณสยามนัน้เอง ซึง่เป็นศนูยร์วมแฟชัน่ตา่ง ๆ ทีเ่ป็นเทรนดฮ์ติ

ของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไตห้วันมารวมกันไวท้ี่นี่ และนอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นเสื้อผา้ 

เครื่องประดับ เครือ่งส าอางค์ สารพัดแฟชั่นแลว้ ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหารชือ่ดัง

ต่างๆ ทัง้อาหารในสไตล์ชาวไตห้วันและอาหารนานาชาติ (อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั

บรเิวณซเีหมนิตงิ เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง ) 

23:20 น. ✈น ำคณะทำ่นสมำชกิเดนิทำงสู ่กรงุเทพ โดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINES เทีย่วบนิ

ที ่CI837  (มอีำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่งบนิ) 

02:20+1 น. ☛ถงึทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

วนัท่ีสาม         รา้นสนิคา้ปลอดภาษี - วดัหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กทม. 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระก่อนการเดินทาง 
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อตัรำคำ่บรกิำร  

 

หมำยเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและรำคำนี ้ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิหำกมกีำรเรยีกเก็บ

เพิม่เตมิจำกสำยกำรบนิ  

*** 10 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง *** 

 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คนืทีร่ะบตุามโปรแกรม  

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 ก.ก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คำ่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 / 500,000 บำท 

 *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ * 

เดนิทำงทอ่งเทีย่วไตห้วนัต ัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเวน้วซีำ่ส ำหรบัคนไทยถอืพำสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว  

สำมำรถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14วนั 
พำสปอรต์ตอ้งมอีำยุไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หำกไมแ่นก่รณุำสอบถำมตวัแทนจ ำหนำ่ย 

 

ชว่งกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

 ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัทำ่นเดยีว 

จำ่ยเพิม่ 

 

04-06 ก.พ.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,000.- 

18-20 ก.พ.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,000.- 

10-12 ม.ีค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,000.- 

18-20 ม.ีค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,000.- 

25-27 ม.ีค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,000.- 
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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) (=450 TWD/ลูกคำ้) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพัก ค่าซัก รีด 

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 าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์

ทีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้

โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 

 


