
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – ฟงเจี ยไนท์มาร์เกต็ 
10.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั,น - แถว S ประตู 1 สายการบิน CHINA AIRLINES มีเจา้หนา้ที�คอย

ตอ้นรับ และบริการเรื�องกระเป๋าเดินทาง เชค็อินรับบตัรที�นั�งบนเครื�องบิน 
13.:; น. บินลดัฟ้าสู่ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที�ยวบินที� CI832  

บริการอาหารและเครื องดื มบนเครื อง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ - ชั วโมง)  
EF.;; น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผา่นขั,นตอนของด่านศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสมัภาระ

แลว้นั,น  
คํ า  บริการอาหารคํ า ด้วยเมนูแซนวชิ + ชาไต้หวัน (E) 
  เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง (Taichung) เมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบั1 ของไตห้วนัเป็นเมืองที�เป็นศูนยก์ลางทางดา้น

การศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา  
  นาํท่านเพลิดเพลิน ชอ้ป ชิม ชิล ไปกบั ฟ่งเจีRย ไนท์มาร์เก็ต (Fengjia 

Night Market) ตั,งอยูที่�เมืองไถจง บริเวณใกลม้หาวิทยาลยัฟ่งเจี8ย โดย
ตลาดแห่งนี, ถือไดว้่าเป็นตลาดกลางคืนที�ใหญ่ที�สุดในไตห้วนั มีของ
ขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ, งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื, อผา้ 
รองเท้า กระเป๋า เครื� องสําอางค์ อีกทั, งอาหารท้องถิ�น หรืออาหาร
นานาชาติแบบ Street Food มากมายที�ดึงดูดนดัท่องเที�ยวให้เขา้มาชิม 
ลิ,มรสของความอร่อย และที�สําคญัและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี, นั,นมี
สินคา้แบรนดที์�มกัจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ อยา่งเช่น Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที�สุด และมีแบบใหเ้ลือกมาก
ที�สุดในไตห้วนั 

เมนูสตรีทฟู้ดแนะนํา 
- ไก่ทอด The Devil’s Chicken ไก่ทอดไซส์ XXL รสชาดเผด็ร้อน ชิ,นใหญ่ กรอบนอกดา้นในเนื,อนุ่มและชุ่มฉํ�า

ละมุนลิ,น ราคากไ็ม่แพงมาก ชิ,นละ OP NTD สายกินตอ้งหา้มพลาด 
- ทาโกยากิ ร้านหมกึยกัษ์ ทาโกยากิร้านนี, มีเอกลกัษณ์สงัเกตุไดง่้าย เนื�องจากตวัร้านมีปลาหมึกยกัษต์วัสีฟ้าสดใส

เรียกลูกคา้อยูห่นา้ร้าน จุดเด่นของร้านนี,คงเป็นซอสวาซาบิ แต่หากไม่ชอบทางร้านก็มีซอสตน้ตาํรับที�อร่อยไม่
แพก้นั สาํหรับรสชาดของทาโกยากินั,นก็อร่อยไม่แพก้นั สาํหรับรสชาดของทาโกยากินั,นก็อร่อยไม่แพซ้อสที�
เป็นเอกลกัษณ์แลว้ ใส้ที�ใชก้็เป็นปลาหมึกยกัษชิ์,นโต ราคาก็ไม่แพง S ลูก ราคาเพียง TP NTD เท่านั,น รสชาด
คุม้ค่ากบัราคาแน่นอน 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- เต้าหู้เหม็น เป็นอาหารเลอค่าที�คุณตอ้งลองสกัครั, งในชีวิต ระดบัความเหมน็ของเตา้หูน้ั,นมี 1 ระดบั กลิ�นเหมน็
สุดแนะนาํเป็นแบบตม้, กลิ�นเหมน็ปานกลางแนะนาํเป็นแบบยา่ง, และกลิ�นเหมน็เบาสุดแนะนาํเป็นแบบทอด 
สาํหรับรสชาดตอ้งทานกบัซอสรสเด็ด ทานคู่กบัผกัดองเครื�องเคียงแลว้นั,น หากใครไดลิ้,มลองตอ้งเป็นเมนูใน
ดวงใจอีก V เมนูแน่นอน  

 
 
 
 
 

นําท่านเข้าสู่ที พกั... TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัที สอง เมืองหนานโถว  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถังซัมจัRง – วดัเหวิ นหวู่ – ร้านกาแฟ – ไทเป – ร้านคอสเมตกิ – 

ซื อหลนิไนท์มาร์เกต็ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (:) 
          นาํท่านลงเรือสาํหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั จันทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวอีกจุดหนึ�งที�เป็นที�

นิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี, จะมีจุดสําคญัที�ท่องเที�ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี, มีความยาวถึง 33 

กิโลเมตร นาํท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที�เลก็ที�สุดในโลก และนาํคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจั8ง

ที� วดัพระถังซัมจัRง ที�อนัเชิญมาจากชมพทูวีป  

กรณีถา้ทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา ทาํการปิดไม่ใหท้าํการล่องเรือ ทางบริษทัจะทาํการคืนเงินประมาณท่านละ YP NTD  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นาํท่านนมสัการสิ�งศกัดิZ สิทธิZ ที� วดัเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) หรืออีกหนึ�งชื�อเรียกที�รู้จกักนัในนาม วดักวนอู เป็น

วดัที�มีชื�อเสียงอีกหนึ�งแห่งของไตห้วนั ตั,งอยู่ที�เมืองหนานโถว เป็นที�ประดิษฐานรูปปั, นของศาสดาขงจื,อ (เทพเจา้

แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซื�อสัตย)์ เป็นที�นิยมในหมู่นกัท่องเที�ยวและคนไตห้วนั หากใครที�

ไดม้าเยอืนยงัเมืองหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดที�จะมาสกัการะสิ�งศกัดิZ สิทธิZ  ณ วดัแห่งนี,  

                                    

นาํทุกท่านเยี�ยมชม ภายในวดัทุกท่านจะพบกบั สิงโตหินอ่อน ] ตวั ตั,งอยู่ดา้นหน้าของวดั มีมูลค่ามากถึงV ลา้น

เหรียญไตห้วนั ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัของความยิ�งใหญ่ 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

และหากทุกท่านหนัหนา้มองไปยงัดา้นหนา้ของวดั ทุกท่านสามารถชมวิวของทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา เพราะวดัเห

วิ�นหวูถื่อไดว้า่เป็นอีกหนึ�งจุดพิกดัที�สามารถชมวิวทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวนั (3) 

นาํท่านชอ้ปปิ, ง ร้านกาแฟ ซึ� งเป็นกาแฟขึ,นชื�อของเมืองไทจง นอกจากนี, ยงัมีสินคา้อื�นๆ ให้ท่านไดเ้ลือกมากมาย 

อาทิเช่น ชานม สบู่ที�ทาํจากกาแฟ และชา หรืออื�นๆ  

จากนั,นนาํท่านเดินทางสู่เมือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั 

ทั,งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 

1 ลา้นคน  

จากนั,นนาํท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที�มีเครื�องสาํอางรวมถึงพวกยา / นํ, ามนั / ยานวดที�ขึ,นชื�อของ

ไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ที�  

จากนั,นนาํท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปปิ, งในยา่น ซื อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที�

ถือว่าใหญ่ที�สุดในกรุงไทเป และมีชื�อเสียงโด่งดงัอีกดว้ย โดยตลาดแห่งนี, ท่านสามารถเลือกซื,อของกิน ของฝาก 

เสื,อผา้ ร้องเทา้ เครื�องสาํอางค ์กระเป๋า หรืออื�นๆ อีกมากมาย ดว้ยความที�ตลาดแห่งนี, เดินทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า 

MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั,นใตดิ้น หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT 

MARKET FOOD COURT และของที�ทุกท่านไม่ควรพลาดยงัที�แห่งนี, เมื�อมาเยือน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยกัษ ์HOT-STAR 

ซึ� งที�ไตห้วนัราคาถูกกว่าที�ขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทั,งยงัถือไดว้่าเป็นตน้กาํเนิดของไก่ทอดยกัษ์เลยก็ว่าได ้

นอกจากยงัมีชานมไข่มุก เตา้หูเ้หมน็ หรือพวกของทอดต่างๆ  

เมนูสตรีทฟู้ดแนะนํา 
- ซาลาเปาอบโอ่ง เป็นซาลาเปาไสห้มูที�นาํไปอบในโอ่งดว้ยเตาถ่าน หากทานตอ้งทานตอนร้อนๆ จะฟินมากเนื,อ

แป้งมีความกรอบ รสชาดหมูดา้นในกจ็ะไดก้ลิ�นหอมจากเตาถ่าน และกลิ�นหอมจากพริกไทยอีกดว้ย ราคาอยูที่�
ลูกละ YP NTD  

- นํ,าไข่กบ ไม่ใช่ใช่กบจริงๆ อย่าเพิ�งตกใจกนัไป แต่ที�ชื�อนํ, าไข่กบ เพราะตวักบโลโกข้องร้าน และตวัวุน้สีดาํที�
เป็นเอกลกัษณ์ของร้านดว้ย สาํหรับนํ,าไข่กบ เป็นนํ,ามะนาวใส่ดว้ยวุน้ดาํ รสชาดหวานชุ่มคอ  

- หอยนางรมทอด รูปร่างคลา้ยๆ ออส่วน ส่วนผสมมีแป้ง ไข่ไก่บางร้านจะใชไ้ข่เป็ด ใส่หอยนางรม และผกั ทอด
ไม่กรอบ ราดดว้ยซอส ทานตอนร้อนๆ อร่อยอยา่บอกใครเชียว 

- ไส้กรอกไซส์ยักษ์ รูปร่างหน้าตาอาจจะมีความคลา้ยกุนเชียงบา้นเรา แต่รสชาดไม่เหมือนกนัเลยสักนิด ของ
ไตห้วนัจะนาํไปปิ, ง รสชาดเขม้เนน้ไปทางหวานและเคม็  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คํ า  อสิระอาหารคํ า ณ ซื อหลนิไนท์มาร์เกต็ ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอธัยาศัย 

นําท่านเข้าสู่ที พกั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที สาม ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป E;E (ไม่รวมชั,น F1) – ซีเหมิ
นติง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)  

จากนั,นนาํท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ที�เป็นเครื�องประดบัเพื�อสุขภาพ มีทั,งแบบสร้อย

ขอ้มือ และสร้อยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั,งมีชมหยก

ไตห้วนั และปะการังแดง เครื�องประดบัลํ,าค่าของชาวไตห้วนัตั,งแต่โบราณ 

นาํท่านเลือกซื,อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด

, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้)  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี ยวหลงเปา (6) 

 จากนั,นนาํท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไค

เช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) 

ที� ส ร้ า ง ขึ, น เ พื� อ รํ า ลึ ก ถึ ง อ ดี ต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ� งใชเ้วลาใน

การสร้างถึง 3 ปี สร้างแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 

2523 มีพื,นที�ประมาณ 205 แสนตาราง

เมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและ

รูปภาพประวติัศาสตร์สําคัญที�หาดูได้

ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั, นทาํจากทองสมัฤทธิZ ประธานาธิบดีเจียงไคเชค็ในท่านั�งขนาดใหญ่ที�มี

ใบหน้ายิ,มแยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ ] นายตลอดเวลา และที�กาํแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรัชญาทาง

การเมืองการปกครองของท่านอยู ่1 คาํ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที�ชั,นล่างของอนุสรณ์

สถานจะเป็นห้องจดัแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั,งทั,งยงัมีการจดัโชว์สิ�งของเครื� องใช้ 

รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ�งพิเศษหากใครไดม้าเยี�ยมที�แห่งนี, คือ พิธีเปลี�ยนเวรทหาร ซึ� งจะมีทุกๆตน้ชั�วโมง ตั,งแต่

เวลา VP:PP-VS:PP ของทุกวนั 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั,นนาํท่านไปยงั ตึกไทเปE;E (Taipei 101) ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วนั ตึกที�มีความ
สูงเป็นอนัดบั Y ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซึ� งมีความสูงถึง YPs เมตร ซึ� งดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ที�
รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย  อาทิ เ ช่น  ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY  
,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  
LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO 
,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เป็น ตน้  
กรณีที�ท่านตอ้งการขึ,นตึกไทเป VPV ชมวิวชั,น 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที�ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง โดยค่าตั8วขึ,นตึก
ไทเป VPV ชั,น s{ ราคาประมาณ SPP NTD 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

จากนั,นนาํท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั,งอยูใ่นเมืองไทเป ที�แห่งนี, เปรียบเสมือน สยาม แสควร์ใน
กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั�นที�ทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ  โดยเฉพาะสินคา้แฟชั�น 
เสื,อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสาํอางค ์หรือของ กิ}ฟชอ้ปมากมายที�มีใหอ้พัเดท แฟชั�นเรื�อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที�มีแบ
รนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั,งสินคา้มีแบรนดข์องทีนี,ยงัถือไดว้า่มีราคาที�ถูก เหมาะสาํหรับนกัชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าช้
อปปิ, งกนัอยา่งจุใจ  

เมนูสตรีทฟู้ดแนะนํา 
- TIGER SUGAR ชานมไข่มุกเจ้าดัง มีเมนูเด็ดคือชานมไข่มุกนํ, าตาลแดงลาวา สูตรเขม้ขน้ รสชาดหวานมนั 

ไข่มุกก็หนุบหนบักาํลงัพอดี สาํหรับระดบัความหวาน และระดบันํ, าแขง็ท่านสามารถแจง้กบัพนกังานขายเพื�อ
ความฟินของท่านเองไดด้ว้ย ราคาเริ�มตน้ที�แกว้ละ SP NTD  

- แนะนาํของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR ร้านไก่ทอดชื�อดงัที�เป็นที�นิยมในนกัท่องเที�ยวและคนไตห้วนั 
ที�ร้านนี, ไก่ทุกชิ,นจะทอดสดใหม่ตลอด ตวัเนื,อไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตวัแป้งกรอบอร่อยไม่หนา



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จนเกินไป ราคาชิ,นละ OP NTD และที�ร้านไม่ไดมี้แค่เฉพาะไก่ทอดชิ,นใหญ่ไวบ้ริการอยา่งเดียว ยงัมีหลากหลาย
เมนูใหท่้านไดเ้ลือกทานอีกดว้ย  

- สาํหรับท่านที�ตอ้งการหาความแปลกใหม่ แนะนาํเลย นํ,ามะระปั น มะระลูกขาวแปลกตาจากมะระบา้นเรา ลูก
ใหญ่ ที�ทางร้านนาํมาปั�น ท่านสามารถเพิ�มความหวานได ้แต่รสชาดตอ้งขอกระซิบเลย สาํหรับคนที�ชอบทาน
มะระโดยเฉพาะ 

- บะหมี อาจง ที�ว่ากนัว่า มาไตห้วนัตอ้งหาทานให้ได ้เป็นเส้นหมี�ที�ทาํมาจากแป้งขา้วสาลี เส้นเล็กบางนุ่มและ
ทานง่าย ส่วนนํ, าซุปมีความคลา้ยกระเพาะปลาบา้นเรา เหนียวและขน้ ใส่เนื,อหมูชิ,นเลก็ทานง่าย แต่รสชาดเคม็
นิดๆ ไม่ตอ้งปรุงอะไรเพิ�มกอ็ร่อยเดด็เลย ส่วนราคากไ็ม่แพง ถว้ยเลก็ YP NTD ถว้ยใหญ่ SY NTD 

คํ า  อสิระอาหารคํ า ณ ย่านซีเหมนิติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอธัยาศัย 
นําท่านเข้าสู่ที พกั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที สี  หมู่บ้านโบราณจิ วเฟิ น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ ว – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ วเฟิ น (Jiufen Old Street) ที�ตั,งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ�วเฟิ� น ปัจจุบนัเป็น

สถานที�ท่องเที�ยวที�เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั,งเดิมของร้านคา้ 

ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ชื�นชมวิวทิวทศัน์ รวมทั,งเลือกชิมและซื,อชาจากร้านคา้ มากมาย  

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เมนูสตรีทฟู้ดแนะนํา 
- เค้กข้าวเหนียว เป็นขนมคลา้ยๆ โมจิ ทาํจากแป้งขา้วเหนียวที�สอดไส้ต่างๆ มีทั,งไส้หวาน, ไส้เผือก, ไส้ถั�วแดง, 

ไสถ้ั�วเหลือง, ไส้กุง้แหง้ รสชาดอร่อย เหนียวและนุ่ม แถมหอมจนทาํใหคุ้ณตอ้งลองอีกครั, ง  
- บัวลอยสไตล์ไต้หวัน เป็นบวัลอยเผือกและเป็นขนมขึ,นชื�อของจิ�วเฟิ� นเลยกว็่าได ้บวัลอยของไตห้วนัจะชิ,นใหญ่

กว่าและเนื,อหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสและมีความหนึบไม่เท่ากนั ส่วนนํ, าเชื�อมจะเป็นนํ, าถั�วเขียวหอมๆ 
หวานๆ สามารถสั�งไดท้ั,งแบบร้อนและเยน็ 

- ไอศครีมถั วตัด คงเป็นไอศครีมที�ไม่เหมือนที�อื�น เพราะที�นี�ใชแ้ผน่แป้งโรตีเป็นตวัห่อไอศครีม ที�โรยถั�วตดัที�ทาง
ร้านทาํขึ,นเอง แลว้ใส่ไอศครีม ] กอ้น ต่อดว้ยโรยผกัชี แลว้มว้นเป็นแท่งพอดีคาํ รสชาดมีความหอมและหวาน
จากถั�วตดัทานคู่กนักบัตวัไอศครีมและแหง้โรตีดว้ยแลว้ละมุนจนฟินเลยล่ะ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ซีฟู้ดไต้หวนั (F) 

จากนั,นนาํท่านเที�ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ ว (Yeh Liu National Park) อุทยานแห่งนี,ตั,งอยูท่างส่วนเหนือสุดของ

เกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื,นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ, าทะเลและลม ทะเล ทาํให้เกิดโขดหิน

งอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าตื�นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ� งมีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั�วโลก 
กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบริษทัจะทาํการคืนเงินประมาณท่านละ YP NTD  

                              
จากนั,นนาํทุกท่านชอ้ปปิ, งแบบจดัเตม็ที� Mitsui Outlet Park สวรรคข์องนกัชอ้ปทั,งหลาย โดยที�ทุกท่านสามารถซื,อ

รองเทา้ กระเป๋า หรืออื�นๆอีกมากมาย ที�เป็นแบรนดย์อดฮิตติดตลาด อาทิ อาทิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, 

NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  

คํ า อสิระอาหารคํ า ณ MITSUI OUTLET PARK เพื อความสะดวกในการช้อปปิ, งของท่าน 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

22.35 น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที�ยวบินที� CI837  
บริการอาหารและเครื องดื มบนเครื อง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ - ชั วโมง)  

01.20+1 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  
 

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

** หากท่านที ต้องออกตัRวภายใน (เครื องบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที เจ้าหน้าที ทุกครั,งก่อนทําการ 
ออกตัRวเนื องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
อตัราค่าบริการ 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเที ยวบนิ 

ผู้ใหญ่ และเดก็ 
ห้องละ :-y ท่าน 

พกัเดี ยวเพิ ม 
ราคาทัวร์ 
ไม่รวมตัRว 
เครื องบิน 

08 – EE สิงหาคม :z{: 
   ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00) 
   ขากลับ  CI837  (22.35 – 
;E.:;+E) 

18,999 5,z00 12,999 

09 – E: สิงหาคม :z{: 
   ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00) 
   ขากลับ  CI837  (22.35 – 
;E.:;+E) 

11,999 5,z00 1y,999 

15 – EF สิงหาคม :z{: 
   ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00) 
   ขากลับ  CI837  (22.35 – 
;E.:;+E) 

16,999 4,z00 10,999 

22 – :z สิงหาคม :z{: 
   ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00) 
   ขากลับ  CI837  (22.35 – 
;E.:;+E) 

16,999 4,z00 10,999 

:1 ส.ค. – ;E ก.ย. :z{:    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00) 16,999 4,z00 10,999 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 
;E.:;+E) 

05 – ;F กนัยายน :z{: 
   ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00) 
   ขากลับ  CI837  (22.35 – 
;E.:;+E) 

16,999 4,z00 10,999 

12 – Ez กนัยายน :z{: 
   ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00) 
   ขากลับ  CI837  (22.35 – 
;E.:;+E) 

17,999 5,z00 10,999 

19 – 22 กนัยายน :z{: 
   ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00) 
   ขากลับ  CI837  (22.35 – 
;E.:;+E) 

16,999 4,z00 10,999 

26 – :1 กนัยายน :z{: 
   ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00) 
   ขากลับ  CI837  (22.35 – 
;E.:;+E) 

16,999 4,z00 10,999 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ : ปี �,900 บาท** 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ นและหัวหน้าทวัร์ 
ท่านละ E,z;; NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

 หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที ยวแห่งเมืองจีนเพื อโปรโมทสินค้าพื,นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ 

ใบชา, เจอมาเนี ยม, ปะการังสีแดง ซึ งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี,แจง

ลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื,อหรือไม่ซื,อขึ,นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการ

บังคบัใดๆ ทั,งสิ,น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที เกดิขึ,นจากท่านเป็นจํานวนเงนิ z,:;; NT /ท่าน  

 
**โรงแรมที พกั และโปรแกรมท่องเที ยวอาจมีการสลบัปรับเปลี ยนขึ,นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถงึผลประโยชน์และความ

ปลอดภยัของลูกค้าเป็นหลกั** 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

**การเดนิทางในแต่ละครั,งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน Ez ท่านขึ,นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการ
เลื อนการเดนิทาง หรือเปลี ยนแปลงราคา** 

 
อตัราค่าบริการนี,รวม  
� ค่าตั8วเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี  
� ค่านํ,าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 1P กก.  � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ  
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ ] ท่านหรือ  1 ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ   
� ค่าอาหารตามมื,อที�ระบุในรายการ     � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ V,PPP,PPP บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี,ไม่รวม  
� ค่าทาํหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้ว เนื�องจากทางไตห้วนัมีประกาศยกเลิกวีซ่าสาํหรับหนงัสือเดินทางไทย และสามารถ

พาํนกัในไตห้วนัไดไ้ม่เกิน VT วนั หากทางไตห้วนัประกาศกลบัมาใชว้ีซ่าตามปกติ ผูเ้ดินทางตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการขอวีซ่าตามทาง

สถานฑูตไตห้วนักาํหนด 

� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท ์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง 
รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ V,YPP NTD/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม O% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 1% 

เงื อนไขการชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั,งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอ

เจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นกัท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั,นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี,  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปี
นั,นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เงื อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นกัท่องเที�ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยว (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที�ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที�ยว (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษทัอย่างใดอย่างหนึ� งเพื�อทาํเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี,  

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
].] ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
].1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั,งหมดทั,งนี,  ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที�ได้

จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนาํเที�ยวให้แก่นกัท่องเที�ยว เช่น การสํารองที�นั�งตั8ว
เครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื,อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 
หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั,งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี,  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศ
ในปีนั,นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิZ ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื อนไขและข้อกาํหนดอื นๆ 
1. ทวัร์นี,สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั,น 
2. ทวัร์นี, เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั,งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั,งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิZ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า VY ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย O วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย VP วนัก่อน
การเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิZ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํ นาํหน้าชื�อ เลขที�หนงัสือ
เดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั8วเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ  

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิZ ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั,งนี, บริษทัจะคาํนึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็น
สาํคญั  

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิZ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ,นของนักท่องเที�ยว ที�มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้    

7. อตัราค่าบริการนี, คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา   ดงันั,น  ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิZ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ,น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา  แลกเปลี�ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั8วเครื�องบิน ค่า
ภาษีเชื,อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้    แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั,น      

ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง   
E.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ,นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน VPP     มิลลิลิตรต่อชิ,น ไดไ้ม่เกิน VP 

ชิ,น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปลอ็คปิด  สนิท และสามารถนาํ ออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์
อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ V ใบเท่านั,น ถา้ สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั,น     

1.1 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั,น    

2. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ,นไปบนเครื�องบินดงันี,    
2.1 แบตเตอรี�สํารองสามารถนาํใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ,นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั   ไดแ้ก่แบตเตอรี�

สาํรองที�มีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ ]P,PPP mAh หรือนอ้ยกวา่ VPP Wh สามารถนาํขึ,นเครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน   
2.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า ]P,PPP - 1],PPP mAh หรือ VPP-VSP Wh สามารถนาํขึ,นเครื�องไดไ้ม่เกินคนละ ] 

กอ้น  
2.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 1],PPP mAh หรือ VSP Wh หา้มนาํขึ,นเครื�องในทุกกรณี  

3. หา้มนาํแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


