
 
 
 
 

 

TAIWAN หลี
ซนั  ทานอาหารมชิลนิสตาร ์ 

5 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG)    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• รา้นอาหารมชิลนิ สตาร ์และ ภตัตาคาร  Lamer ซฟีู้ ดชื
อดงั 
• ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลี
ซนั ... พรอ้มน ั
งรถไฟโบราณอาหลี
ซนั 
• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
• อาบนํ =าแรแ่บบสว่นตวัภายในหอ้งพกัโรงแรม 5 ดาว 
• สะสมไมลเ์ครอื Star Alliance ได ้50% 
 

          กําหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที
  20 – 24 ตค. , 05 – 09 ธค.  2561 35,900.- 
  

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ
า โรงแรมที
พกั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน ไตห้วัน - เดนิทาง
เมอืงเจยีอี  – หมูบ่า้นไมห้อมฮโินก ิ

✈ Box O 
ROYAL CHIAYI HOTEL
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
อทุยานอาหลี4ซนั – นั4งรถไฟโบราณอาหลี4ซนั - เดนิทางไถจง-ชอ้ป
ปิ งฝงเจี4ยไนท-์อาบนํ าแร ่

O O O 
THE SUN HOTSPRING 
HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จันทรา - วัดพระถังซมัจัEง 
– วัดเหวนิหวู ่– เดนิทางไทเป - ชอ้ปปิ งเคก้พายสบัปะรด- 
ซื4อหลนิไนท ์

O O O 
JUNE HOTEL TAIPEI 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เดนิทางไทเป-Germanium Power-ตกึไทเป101 - (ไมร่วมชมววิ
ชั  น89)-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – ซเีหมนิตงิ  

O O X 
JUNE HOTEL TAIPEI 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
หมูบ่า้นจิ4วเฟิ4น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - รา้นคอสเมตคิ-ชอ้ป
ปิ งGloria Outlet  - สนามบนิเถาหยวน  

O O ✈  

 

 ราคาเพยีง 35,900.- 
 



 
 
 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที
 1:  
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน –เดนิทางเมอืงเจยีอี= – หมูบ่า้นไมฮ้ ิ
โนก ิ

04.30 น. 
คณะพรอ้มกนัที4สนามบนิสวุรรณภมู ิชั  น 4 ประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS รวม
นํ าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ที4คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึ นเครื4อง 

07.10 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที4ยวบนิที4 TG634    
(มอีาหารและเครื
องดื
มบรกิารบนเครื
อง) 

11.50 น. ถงึทา่อากาศ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั (เวลาทอ้งถิ4นเร็วกวา่ประเทศไทย 
1 ชั4วโมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั บรกิารอาหารวา่งแบบปิคนคิบนรถ  (แฮมเบอรเ์กอร+์เครื
องดื
ม) 

 

จากนั นนําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงเจยีอี= นําท่านเที4ยวชม หมูบ่า้นไมฮ้โินก ิเป็นหมูบ่า้นจําลอง
แบบญี4ปุ่ นดั  งเดมิเนื4องจากเมอืงเจยีอี นี เป็นเมอืงที4ตั  งของอุทยานอาหลี4ซันที4ในยุคสมัยญี4ปุ่ นปกครอง
ไตห้วันใชเ้มอืงนี เป็นสถานที4อยูอ่าศัยของเหลา่ทหารญี4ปุ่ นและในอดตีมกีารสรา้งทางรถไฟจากเมอืงเจยี
อี ข ึ นสูภ่เูขาอาหลี4ซนัเพื4อใชลํ้าเลยีงไมส้นพันปีของไตห้วันลงมายงัพื นลา่ง ทําใหเ้มอืงเจยีอี ยงัคงมกีลิ4น
อายวัฒนธรรมของญี4ปุ่ นหลงเหลอือยูบ่า้ง ภายในจะเป็นรา้นคา้ขายของสไตลญ์ี4ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ
า  รบัประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคาร  

      นําคณะเขา้สูท่ี4พัก โรงแรม ROYAL CHIA YI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที
 2:  
อทุยานอาหลี
ซนั – น ั
งรถไฟโบราณอาหลี
ซนั – เมอืงไถจง-ชอ้ปปิ= งฝงเจี
ยไนท ์– อาบ
นํ =าแรภ่ายในหอ้งพกั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําท่านเดนิทางขึ นสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาหลี
ซนั ที4มคีวามสงูจากระดับนํ าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช ้
เวลานั4งรถขึ นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางที4ว ิ4งขึ นเขาสงูไปเรื4อยๆ ท่านจะไดช้มววิภเูขาสงูเรยีง
รายกันไต่ตัวกันสลับกับกอ้นเมฆเป็นววิที4น่าตื4นตาตื4นใจยิ4งนัก เดนิทางเขา้สู่อุทยานอาหลี4ซัน เป็น
อทุยานที4มคีวามสวยงามและมชีื4อเสยีงโด่งดังมากของไตห้วัน นําท่านเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะ
ทางเดนิขึ นลงไล่ระดับแบบขั  นบันไดสลับทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง 
ป่าสนแห่งนี มอีายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆ พรอ้มกับเดนิชวิกับอากาศเย็นสบายสูดโอโซน
ไดอ้ยา่งเต็มที4 จากนั น นําท่านนั4งรถไฟโบราณ เสน้ทางรถไฟสายอาหลี4ซนัที4ญี4ปุ่ นมกีารสรา้งขึ นตั  งแต่ 
คศ.1912 ในสมยัที4ยังปกครองไตห้วัน เพื4อใชเ้ป็นเสน้ทางลําเลยีงไมส้นใหญ่บนเขาอาหลี4ซนัลงมายัง
พื นที4ดา้นลา่ง เสน้ทางรถไฟสายนี สงูเป็นอนัดับที4 13 ของโลก และสงูเป็นอนัดับ 2 ของเอเชยี  
 
 



 
 
 
 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บนอาหลี
ซนั) 

 

สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูเ่มอืงไถจง เมอืงสําคัญทางภาคกลาง นําท่านชอ้ปปิ ง ตลาดฝงเจี
ย
ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืที4นยิมที4สดุของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททั  งแบบแผงลอยและ
รา้นยี4หอ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้นเครื4องสําอางคจ์ากญี4ปุ่ น รา้นรองเทา้กฬีายี4หอ้ตา่งๆ เสื อผา้หลากหลาย
ยี4หอ้ ทั  งยี4หอ้ทอ้งถิ4นของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลอืกแวะซื อ แวะชมตามใจ
ชอบ….หากท่านใดไม่ใชข่าชอ้ปปิ งก็ไม่ตอ้งกลัวเบื4อเพราะตลาดแห่งนี ยังเป็นตลาดที4รวบรวมอาหาร
ทอ้งถิ4น อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญท่ี4สดุของไถจงอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ
า รบัประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคาร Banana ภตัตาคารสไตลย์อ้นสูย่คุปี 1960 ของไตห้วนั 

 

       
        นําคณะเขา้สูท่ี4พัก โรงแรม  THE SUN HOTSPRING HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

*** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมื
อยลา้จากการเดนิทางดว้ยการแชนํ่ =าแร ่
แบบบรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที
 3:  
เดนิทางเมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัdง – วดัเหวนิ
อู ่–เดนิทางเมอืงไทเป – ชอ้ปปิ= งเคก้พายสบัปะรด – ซื
อหลนิไนท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
 
 

 

 เดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที4ใหญ่ที4สุดของไตห้วัน ที4ไม่มทีางออกสูท่ะเล นําทา่น ลอ่งเรอื
ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซึ4งเป็นทะเลสาบนํ าจดืที4เกดิขึ นตามธรรมชาตทิี4ใหญท่ี4สดุของไตห้วันเสน้ทาง
รอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นี จะมรีูปร่างครึ4งบนเหมอืน
พระอาทติย ์ครึ4งล่างเหมอืนพระจันทรเ์สี ยวที4กําลังประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีังกร
ลอ้มรอบ พื นที4บรเิวณนี ถอืว่าเป็นจดุรับพลังมังกรที4สมบรูณ์ที4สดุของไตห้วัน   นําท่านนั4งเรอืยอรช์แบบ
ส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี  จากนั นนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจัEง 
นมสัการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจัEง ที4อญัเชญิมาจากชมพทูวปีและยงัเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุ
สูงอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทีสวยที4สุดของ
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  จากนั นนําท่านกราบไหวส้ ิ4ง
ศักดิmสทิธิmที4 วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจื อ เทพเจา้แห่ง
ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซื4อสัตย ์และ
เทพเจา้แห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรอืที4เรารูจั้กกันใน
นาม “เฒ่าจันทรา” ที4มชี ื4อเสยีงมากในดา้นความรักที4วัด
หลงซันไทเป วัดนี ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจา้
สําคัญที4ทา่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาที4
วัดนี  ส ิ4งที4น่าสนใจยังไมห่มดแค่นี ยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว 
ที4ตั  งอยูห่นา้วัด ซึ4งมมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กี 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน ถึงไทเปนําท่านเลือกซื อ
ของฝาก ที4 รา้นพายสบัปะรด ที4ถอืวา่เป็นขนมสญัลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจําชาตเิลย
ก็ว่าไดแ้นะนําใหท้่านซื อเป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพื4อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ด
ทอด เป็นตน้) นําท่านชอ้ปปิ ง ตลาดซื
อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดที4มี4ช ื4อเสยีงที4สุดของไทเป ใน
ดา้นอาหารทอ้งถิ4นของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกนัแบบสไตล์
ทอ้งถิ4นเลยทเีดยีว และยงัมสีนิคา้พื นเมอืง สนิคา้แฟชั4นวัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายี4หอ้ตา่ง ๆ ที4ใหไ้ด ้
ชอ้ปปิ งกนัแบบจใุจ 

คํ
า รบัประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคาร Lamer เมน ูSeafood 
** หมายเหต ุ! รปูภาพเป็นเพยีงตวัอยา่งอาหารเทา่น ั=น เมนอูาหารจะตามฤดกูาล** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       นําคณะเขา้สูท่ี4พัก โรงแรม  JUNE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

วนัที
 4:  
Germanium Power - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ข ึ=นตกึช ั=น89) - อนสุรณ์สถานเจยีง
ไคเช็ค – ชอ้ปปิ= งซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่าน ชอ้ปปิ งรา้น Germanium ที4ข ึ นชื4อเรื4องสรอ้ยขอ้มอื Germanium ที4ประกอบไปดว้ยแมเ่หล็ก
แร่กอ้นธาตุเจอมาเนี4ยม ที4มคีุณสมบัต ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึ น เพิ4มความกระปรี กระเปร่า และคลาย 
ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังนํ าลกึที4เป็นอัญมณีลํ าค่าที4หายากซึ4งมอียู่ไม่กี4ที4ในโลก  นํา
ทา่นถา่ยรปูคู่กบั ตกึไทเป 101 ที4ปัจจุบนัถอืวา่เป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้
ไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั4นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตึกนี แสดงถึง
ความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี ตกึที4มคีวามสูงถงึ 508 เมตร ภายในตัว
อาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 660 ตันที4ชว่ยถว่งสมดลุของตัวตกึไว ้และชว่ยการสั4นสะเทอืนเวลาที4
เกดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสูงที4สุดในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคงความเป็นที4 1 ของไวไ้ดค้อื
ลฟิตท์ี4เร็วที4สดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึ นลฟิทท์ี4เร็วที4สดุในโลกเพื4อขึ นจดุชมววิชั  น 89 ราคา 600 NTD )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ !! ภตัตาคาร ต ิ
ง ไท ่ฟง รา้นมชิลนิ สตาร ์1 ดาว 

 นําทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ที4สรา้งขึ นเพื4อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลา
ในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีื นที4ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัว
อาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที4สําคัญคอืหอ้งแกลลอรี4รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธบิดีและคน
ใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ท่านมาดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจียงนั4นเอง ภายในหอ้งนี 
ไม่ไดม้ีแค่รูปภาพเท่านั นที4เล่าเรื4องราวชวีประวัตขิองท่านทั  งสองแต่ยังมขีา้วของเครื4องใช ้เสื อผา้ 
รถยนตก์ันกระสุนประจําตําแหน่งที4จัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟัง
เรื4องราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกับสิ4งเหล่านี  และอกีหนึ4งสว่นที4สําคัญคอืบรเิวณชั  น 4 จัดแสดงรูป
ปั นขนาดใหญ่ของทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลี4ยนเวร
ของเหลา่หทารที4แสดงความเคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ 

 ใหท้่านได ้ ชอ้ปปิ= งยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปปิ งที4ยอดนยิมที4สุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้
หากเปรยีบเทยีบกับเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน 
ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทั  งเสื อผา้และรองเทา้กี4ฬายี4หอ้ตา่ง ๆ ยงัมสีนิคา้ยี4หอ้ทอ้งถิ4นใหเ้ลอืก
ซื อ แต่ที4นี4ไม่ไดม้ีแค่สนิคา้ชอ้ปปิ งอย่างเดียว ยังมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือก
รับประทาน แนะนําว่าพลาดไม่ไดก้ับเมนู นํ าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึ4งตน้ตํารับ
ของเมนูนี อยูท่ี4ซเีหมนิตงินี4เอง 

คํ
า อสิระอาหารคํ
าตามอธัยาศยั เพื
อความสะดวกในการชอ้ปปิ= ง  

       นําคณะเขา้สูท่ี4พัก โรงแรม  JUNE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 
 
 
 

 

วนัที
 5:  
หมูบ่า้นโบราณจิ
วเฟิ
 น –วดัหลงซาน (ขอพรความรกั)– รา้นคอสเมตคิ – GLORIA 
OUTLET- สนามบนิเถาหยวน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิ
วเฟิ
 น ระหว่างทางกอ่นขึ นเขาไปยังหมูบ่า้นจิ4วเฟิ4นท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทาง
รถไฟแห่งแรกของไตห้วันที4สรา้งขึ นในสมัยราชวงศ์ชงิ  ในอดีตที4จิ4วเฟิ4นเป็นแหล่งเหมอืงทองที4มี
ชื4อเสยีงตั  งแต่สมยักษัตรยิก์วงสวี    สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที4นี4 แต่ใน
ยคุปัจจบุันนี ที4หมูบ่า้นจิ4วเฟิ4นเป็นหมูบ่า้นที4มกีารขายของพื นเมอืง ทั  งขนมพื นเมอืง อาหาร และของฝาก
แบบพื นเมอืงหรอืที4เราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วันนั4นเองและที4นี4ยังมโีลเกชั4นความ
สวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลือกเป็นสถานที4ถ่ายทําซรีี4ยเ์กาหลี ซรีี4ย์
ไตห้วันและการต์ูนแอนเิมชั4นของญี4ปุ่ นที4ฉายทั4วโลกอย่างเรื4อง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทั4วโลก
เห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิ4วเฟิ4นจากการต์ูนเรื4องนี และกลายเป็นสถานที4เที4ยวยอดนยิมในการ
มาเชค็อนิหรอืถา่ยรปูอกีแหง่หนึ4งของไตห้วัน *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิ4วเฟิ4นตรงกบั
วันเสาร์และอาทติยจ์ะตอ้งเปลี4ยนรถเป็นรถเมล์แบบทอ้งถิ4นขึ นและลงเหมอืนคนทอ้งถิ4น ท่านจะได ้
สมัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิ4นและเพิ4มประสบการณ์การนั4งรถเมลข์องไตห้วัน ***   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดนิทางกลับสูไ่ทเป จากนั นนําทา่นสู ่วดัหลงซานซื
อ หรอื “วัดมงักรภเูขา” เป็นวัดเกา่แกท่ี4สรา้งขึ นใน
ปี ค.ศ. 1738 ซึ4งถอืไดว้า่เป็นวัดพทุธที4เกา่แกท่ี4สดุในไตห้วันก็วา่ได ้ภายในวัดแหง่นี เต็มไปดว้ยรปูแบบ
ของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมที4ประณีต  ทา่นจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและเหลา่เทพเจา้ที4ไดส้รา้ง
ไวอ้ยา่งวจิติรงดงามโดยชา่งฝีมอืที4หาไดย้ากในปัจจบุนั  ในแตล่ะวันก็จะมพีทุธศาสนกิชนจากทั4วทกุมมุ
โลกมาเคารพสักการะไมข่าดสายและ สําหรับท่านที4ตอ้งการขอพรเรื4องความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวง
ความรักขอไดท้ี4นี4กับองค์เทพเจา้แห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตํานานดา้ยแดงแห่งรัก” ซงึเป็น
สญัลักษณ์ที4แสดงออกถงึคูแ่ท ้มชีื4อเสยีงโดง่ดังมากของไตห้วัน 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ !! ภตัตาคาร Le Palais รา้นมชิลนิ 3 ดาว จากมชิลนิไกด์
2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 ท่านแวะชม รา้นเครื4องสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครื4องสําอางชื4อดังของไตห้วัน มากมาย
หลายแบรนด ์ที4ทา่นสามารถซื อเป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้นําทา่นสู ่เดนิทางสูเ่มอืงเถาหยวนเพื4อช ้
อปปิ งสนิคา้แบรนดเ์นมที4 GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ทั  งหมด 285 
รา้น ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที4เหล่านักชอ้ปปิ งรูจั้กกันอยู่แลว้ เช่น Armani, Coach, Michael Kors, 
Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, 
Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื4นๆ อกีมากมาย ดว้ยราคาสนิคา้ที4ถูกกวา่ราคาตลาด
ทั4วไปกวา่ 35% – 70%เป็นแหลง่รวม 
อสิระอาหารคํ
า ตามอธัยาศยั ...เพื
อความสะดวกในการชอ้ปปิ= งสนิคา้แบรนดด์งัช ั=นนําของโลก
สนิคา้แบรนดท์ี
คณุชื
นชอบในราคาพเิศษสดุๆ 

20.10 น. 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน อําลากรงุ
ไทเป เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS (รวมนํ าหนักกระเป๋า 30 Kg) 
เที4ยวบนิที4 TG635 (มอีาหารบรกิารบนเครื4อง) 

23.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี
ยนแปลงไดท้ ั=งนี=ข ึ=นอยูก่บัสภาวะอากาศ  
และเหตสดุวสิยัตา่งๆที
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 
 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : ไตห้วนั อาหลี
ซนั ทานอาหารมชิลนิสตาร ์5 วนั 4 คนื 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี4ยวเพิ4ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัEว 

(จอยแลนด)์ 
ทา่นละ 

20-24 ตลุาคม 2561 35,900.- 35,900.- 33,900.- 7,500.- 19,600.- 

05-09 ธันวาคม 2561 35,900.- 35,900.- 33,900.- 7,500.- 19,600.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 7,000 บาท / ทา่น *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํ
ากว่า 6 
เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ=นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ
า 6 หนา้ 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที
อายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที
ยวกําหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์ส ินค้าพื=นเมืองให้
นกัทอ่งเที
ยวท ั
วไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศนูยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพื=นเมอืง, รา้นคอสเมตคิ 
ซึ
งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนื
องจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที
ยวทุกทา่นทราบวา่
รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม  การบรโิภคขึ=นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่ ี
การบงัคบัใดๆ ท ั=งส ิ=นและถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากท่าน
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัที
มกีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิxในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ที
เกดิข ึ=นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

 
 
 



 
 
 
 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 1,000 เหรยีญไตห้วนั /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกนํ=าดื
มวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี
ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

อตัราค่าบริการนี�รวม  

 ค่าตั�วเครื�องบิน ชั�นประหยดั ( Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 

จะตอ้งไม่เกินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบิน)  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที�ยวตามรายการ 

 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

 ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ  

 ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

 นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางที�สามารถโหลดไดน้ํ�าหนกั 30 กิโลกรัม 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ ?,AAA,AAA บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ BAA,AAA บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดินทางสําหรับ

ครอบคลุมเรื$องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ$มเติมกับทางบริษัทได้ **  

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ FGA บาท [ระยะเวลา I-G วนั] 
 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ KFA บาท [ระยะเวลา L-?A วนั]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที�มีอายมุากกวา่ ?N หรือนอ้ยกวา่ GI ปี   
   [รักษาพยาบาล B ลา้น, รักษาต่อเนื�อง B แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ F ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที�มีอายนุอ้ยกวา่ ?N หรือมากกวา่ GI ปี   
   [รักษาพยาบาล B ลา้น, รักษาต่อเนื�อง B แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ ?.I ลา้นบาท] 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3%  



 
 
 
 

 

 

 

 

   อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํ�าหนกัเกิน

จากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 3A ก.ก.,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋า

เดินทางหรือของมีค่าที�สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและพนกังานขบัรถตลอดรายการเดินทาง 1000 NTD/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึ�นราคา 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ไตห้วนั สาํหรับหนงัสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื�นวซ่ีาเขา้ไตห้วนัมีค่าธรรมเนียม ?,GAA 

บาทต่อท่าน และค่าบริการยื�นวซ่ีา IAA บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื�นวซ่ีา I-G วนัทาํการ (สาํหรับพาสปอร์ตไทย 

[เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบงัคบัใชว้ซ่ีา ทางบริษทัขอเก็บค่าวซ่ีาที�เกิดขึ�นตามจริง และทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธิ]  เก็บค่าใชจ่้ายทั�งหมด) 

เงื$อนไขการให้บริการ 

 ?.การเดินทางในแต่ละครั� งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน ?A ท่านขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ] ในการเปลี�ยนแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้ริการหรือยกเลิกการเดินทาง 

 B.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯเพื�อเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอนเฟริม
เดินทางก่อนทุกครั� ง มิฉะนั�นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น 

 F.การชาํระค่าบริการ 
  F.? มดัจาํที�ละ ?A,AAA บาท  
  F.B กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือ ?I-BA วนัก่อนออกเดินทาง 
 K.การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจาํ 
  K.?แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง FA วนั คืนค่าใชจ่้ายทั�งหมด 
  K.B แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง ?I วนั เก็บค่าใชจ่้าย จาํนวนเงินยอดมดัจาํ 
  K.F แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ ?I วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ]  เก็บคา้ใชจ่้ายทั�งหมด   

K.K ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั�งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั�นๆ 



 
 
 
 

 

K.I กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ] ที�จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 
K.N เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ
ถือวา่ท่านสละสิทธิ]  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

      I.บริษทัฯ สงวนสิทธิ] ในการที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยที�ทาง บริษทัฯไม่
สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบิน 
N.บริษทัฯสงวนสิทธิ] ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ที�ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั) 

 G.บริษทัฯสงวนสิทธิ] ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 L.กรณีที�คณะไม่ครบจาํนวน?A ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธิ] ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยG วนัก่อนการเดินทาง  

 k.เมื�อท่านทาํการซื�อโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขทุกขอ้แลว้    
**สาํคญั!! บริษทั ทาํธุรกิจเพื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและใน

ขั�นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั�งไทยและไตห้วนั ขึ�นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ที�เท่านั�นลูกคา้ทุกท่านตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั�งสิ�น** 

   เงื$อนไขการจอง  

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจาํ 10,000 บาท พร้อมกบัเตรียมเอกสารส่งให้

เรียบร้อย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทาํการจองแลว้  

2. การชาํระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ใหเ้รียบร้อย

ก่อนกาํหนด เนื�องจากทางบริษทัตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที�พกัและตั�วเครื�องบิน มิฉะนั�นจะถือวา่ท่านยกเลิกกา

เดินทางโดยอตัโนมติั 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง FA วนั   คืนค่าใชจ่้ายทั�งหมด  

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง ?I-Bk  วนั   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ ?A,AAA บาท 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ ?-?K วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ]  เก็บค่าใชจ่้ายทั�งหมด 



 
 
 
 

 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ] ในการคืนค่ามดัจาํทั�งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ.ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ที$บริษัทฯกาํหนดไว้ (15ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกนั 

บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะทาํการเลื�อนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรม 

เนียมในการมดัจาํตั�ว  ในกรณีที�ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ] ในการหกั

ค่าใชจ่้ายบางส่วนที�เกิดขึ�นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั�วเครื�องบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมือง

นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ] ในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงที�เกิดขึ�นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณผู้ีเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิ] ในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั�งหมด 

 


