
  

 

 
 

TG-T11:ไตห้วนั ไทเป ไทจง เหยห่ลิว๋ จ ิว่เฟ่ิน ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 4วนั3คนื 
∞ ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
∞ ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวนิหวู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

∞ น าทา่นชมชมิ รา้นไอศกรมีสดุวา้วจากโรงพยาบาลเป็นรา้นไอศกรมี ทีร่า้น มยิาฮารา่ไอศครมี 
∞ เทีย่วหมูบ่า้นโบราณ จิว่เฟ่ิน 

∞ อุทยานเหยห่ลิว๋ ชมความมหศัจรรยข์องหนิทรายในรปูรา่งแปลกๆ 
∞ กรงุไทเป ถา่ยรปูเซลฟ่ีกบั ตกึ 101  
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 

∞ ไหวเ้ฒา่จนัทรา ขอพรความรกั ณ วดัหลงซาน 
∞ ชอ้ปป้ิงสุดฟิน ฟงเจ ีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ซเีหมนิตงิ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  มติซุยเอา้เล็ทพารค์ ดวิตฟีร ี 

เมนูพเิศษ:บุฟเฟ่ชาบูไตห้วนั+ เมนูน ึง่จกัรพรรด ิ+เสีย่วหลงเปา+ซฟีู้ ดเหยห่ล ิว่ 
พกัโรงแรม:ไทจง 1คนื ไทเป 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

21-24 กนัยายน 62 17,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

4,500 30 

5-8 ตลุาคม 62 17,888 4,500 30 

9-12 ตลุาคม 62 17,888 4,500 30 

10-13 ตลุาคม 62 18,888 4,500 30 

21-24 ตลุาคม 62 17,888 4,500 30 

23-26 ตลุาคม 62 17,888 4,500 30 

27-30 ตลุาคม 62 17,888 4,500 30 

2-5 พฤศจกิายน 62 16,888 4,500 30 

16-19 พฤศจกิายน 62 17,888 4,500 30 

30พฤศจกิายน–3ธนัวาคม62 17,888 4,500 30 

14 -17 ธนัวาคม 62 17,888 4,500 30 

วนัแรก         สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานเถาหยวน – มยิาฮารา่ไอศครมี - หมูบ่า้นสายรุง้  
                    ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต                                                                                อาหาร --,เย็น 



  

 

04.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 1 เคาเตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ THAI AIRWAYS (รับเอกสารต่างๆพรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบ

จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

07.10 น. เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิทีT่G634 

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  

11.55 น.      เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  

(เวลาที่ไตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชัว่โมง)  ไตห้วันเป็นเกาะทีม่ีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12
เทา่ตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 
ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมืองใหญ่ทีส่ดุ หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น า

ทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบรถบสั)   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซ ึง่ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที ่3 

ของมณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลยัและสถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแต่
นอ้ยกว่าเมืองไทเปเท่านั้นขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธ

ศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขึน้ในวัดเป่าเจ๋
เมืองไทจงเป็นประจ าทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึง่อันสะอาดเรียบรอ้ย 

จงึถูกถอื ว่าเป็นเมืองทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหว่างทางท่าน  จะไดช้ม
ทวิทศันส์องขา้งทางทีส่วยงาม   
เดนิทางถงึน าท่านชมชมิ รา้นไอศกรีมสุดวา้วจากโรงพยาบาลเป็นรา้น

ไอศกรมี ทีร่า้น มยิาฮารา่ไอศครมี สดุยอดรา้นของหวานเมอืงไทจง ทีม่ี
ดทีัง้ความสวยและความอร่อยการ เป็นรา้นที่เห็นจากรีววิครัง้แรกก็ตกหลุมรัก เพราะตกแต่งเป็นเหมือน
หอ้งสมุดหอ้งใหญ่ (พเิศษใหท้กุทา่นไดช้มิไอศกรมีทา่นละ 1 Scoop) 

จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผ่านศกึในยุค
สงครามกลางเมืองของจีน เหล่าทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากที่อพยพ

มายังไตห้วันพรอ้มกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเ้ก็บ
รักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่ใน
อดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตัง๋ บา้นแตล่ะหลงัจะถกูแตง่แตม้ ตามผนังและ

ก าแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่
เวน้แต่พื้นถนนทางเดนิก็ถูกแต่งแตม้สสีนัและตัวการต์ูนไปทั่วทัง้หมู่บา้น

น าท่านไป แวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ข ึน้ชือ่ของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแก่
การซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

จากนัน้น าทา่นชอ๊ปป้ิงทีต่ลาด ฟงเจีย่ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครนัจ าหน่ายสนิคา้และ
อาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนัเมนูทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ตา่งๆ 

พรอ้มชมวถิ ีชวีติของชาวไตห้วัน  
                     :เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั City Suit HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

วนัทีส่อง        ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิวู ่- ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

                                                                                                                                      เชา้,เทีย่ง,- 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นเดนิทางสูเ่มืองหนานโถวน าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินั
จนัทรา ซ ึง่เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมี
ทัศนียภาพของน ้าและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากที่ไกลๆ 

หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมี
ความยาวประมาณ 33 กโิลเมตร ลักษณะภูมปิระเทศทีโ่ดด  เดน่ ท าใหต้ัว
ทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของ

นามอันไพเราะว่าสรุยิันจันทรา  น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระ

อัฐขิองพระถังซัมจั๋งที่อัญเชญิมาจากชมพูทวีปหลัง จากล่องเรือเสร็จน า

ท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่ ซ ึง่ถือ
เป็นเทพเจา้แห่งภมูปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์และยังมสีงิโตหนิ
อ่อน 2 ตวั ทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณภตัตาคาร เมนพูเิศษ เมนนู ึง่จกัรพรรด ิ 
น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลาง

ทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่
ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็ว
มาก ทา่นเดนิทาง สู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วนั                 



  

 

น าท่านสู ่ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดนัดกลางคนื ทีใ่หญ่ทีส่ดุในไทเปเป็นตลาดคนเดนิมีรา้นคา้ครบ
ครัน ทีน่ี่เหมาะส าหรับทัง้ขาชอ้ป และขาชมิ จ าหน่ายสนิคา้พื้นเมือง เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดับ 

และอาหารทานรา้นอาหารสตรทีฟู้ดใหช้มิหลากหลาย สไตลไ์ตห้วัน เมนูข ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดแ้ก่ เตา้หูเ้หม็น ไก่
ทอด น ้ามะระป่ัน และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
                      :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Champion HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

วนัทีส่าม       อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตกึไทเป101- หมูบ่า้นทหารซือ่ซือ่หนนัซุน  

                    ตลาดซเีหมนิตงิ                                                                                 เชา้,เทีย่ง,---                                                                                       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นไปชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค เป็นหนึง่สญัญลกัษณข์อง
ประเทศไตห้วนั  สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทนู
อดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก  และเป็นแหลง่รวม รูปภาพ ส ิง่ของ

ตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตวัตา่งๆ ไปจนถงึรถยนตร์
สว่นตวั และฉากจ าลองการท างานของทา่น แทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่น

นายพล เจยีง ไคเชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่ังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจน
ทา่นไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ โดยภายในจะมรีปูปั้นท าจาก
ทองสมัฤทธิข์องทา่นในทา่น่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูป

ปั้นของทา่นในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา ทา่นจะ
ไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะ มขี ึน้ทกุ 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 

ของอนุสรณแ์ห่งนี้  
น าทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของเมืองไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเก่า มีอีายุเกอืบ 300

รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจีนชาวฝูเจี๊ ยนช่วงปี ค.ศ.1738 เพื่อเป็น
สถานที่สักการะบูชาส ิง่ศักสทิธิ์ตามความเชื่อของชาจีนมีีรูปแบบ
ทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจีนแต่มีลกูผสมของความ

เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าให ้
ทีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไม่ควรพลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน 

แต่เดมิสรา้งข ึน้เพื่อสักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจา้
องคอ์ื่นๆตามความเชือ่ของชาวจีนอีกมากกว่า 100องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ 
เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอู เรื่องความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพ

เย่วเ์หลา่ หรือ ผูเ้ฒ่าจันทรา ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก   จากนัน้น าท่านไดช้็

อปป้ิงเครือ่งส าอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เสีย่วหลงเปา
เดนิทางสู ่ตกึไทเป101(ถา่ยรูปบรเิวณดา้นหนา้) สญัลกัษณ์ของเมอืง
ไทเป เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และสงูเป็นอนัดบั 2ของโลก(ปี 2004 

เคยสงูทีส่ดุในโลก) ตกึสงูถงึ 509เมตร รูปร่างตวัอาคารไดแ้รงบนัดาลใจ
มากจาก เจดยีข์องจนีทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปทีช่ัน่ 89(ไม่รวม

คา่ข ึน้ชัน้89) ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท า
หนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุ
ในโลก บรเิวณทีต่ัง้ของตกึ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ี่

ขายของแบรนดเ์นม และ รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทหาร ซือ่ซือ่หนนัซุน Old Military Village เป็นหมู่บา้นโบราณแห่งแรกของ
ประเทศไตห้วนั ตัง้อยู่ในเมอืงไทเปใกลก้บัตกึ Taipei 101 จากการอพยพมาตัง้ถ ิน่ฐานของทหารกก๊มนิตัง๋ 

นับเป็นหมูบ่า้นแห่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมทีส่ าคญัของประเทศ ดว้ยมนตเ์สน่หข์องชวีติทีเ่รยีบง่ายจาก
ผูค้นในชมุชนเล็กๆ รายลอ้มดว้ยความเจรญิของเมอืงใหญ่และรา้นคา้เล็กๆ ภายในหมู่บา้น 

น าทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วนัทีศ่นูย ์GERMANIUM POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษ
ชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกายซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติ
ดชีว่ยใหร้่างกายสดชืน่ลดอาการปวด  จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซ ึง่

มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ   

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ  ย่านชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นทีม่ี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วัน มฉีายาวา่ ฮาราจกูแุห่งไทเปหรอืทีค่น
ไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงตามตรอกซอกซอย 
และเป็นแหลง่นัดเจอกนัของวยัรุ่น มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ 

สนิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทัว่ไป และสนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้น
รองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้สไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของ



  

 

ฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่งัของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Champion HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

                 

วนัทีส่ ี ่           หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อทุยานเหยห่ลิว่ - มติซุยเอา้เล็ทพารค์ - สนามบนิเถาหยวน     
                     ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ                                                                          เชา้,เทีย่ง,---                                                                                       

เชา้   อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน

โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ โดยจะมกีารประดบัโคม

ไฟสแีดงอยู่ทีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชนัและขัน้บนัไดดว้ย สมัยกอ่นจิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ี
ชือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตุ

ตา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า
จนกระทัง่มกีารใชจ้ ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร"์เปยฉงิเฉงิชือ่"และ"อู๋เหยยีนเตอะซนัซวิ"
ทศันียภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก จิว่เฟ่ินมกีจิกรรม มากมาย เชน่

ถา่ยรูปมุมถา่ยรูปน่ารกัๆในหมู่บา้น สนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุใน
หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ชอ๊ปป้ิงของกนิของฝากขึน้ชือ่ เชน่ รา้นบัวลอยเผอืก,รา้นไอศกรมีโรล,รา้นลกูช ิน้ปลาสตูร
โบราณ,และโรตสีายไหม  อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั             

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่(Yehliu Geopark) หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วัน 

พืน้ทีข่องอุทยานเย่หลวิมลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มอีายยุาวนานนับลา้น
ปีมลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของ

เปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน 
ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชีือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วัน และ ทัว่โลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษซฟีดูเหยห่ลิว่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่มติซุยเอา้เล็ทพารค์ (MITSUI Outlet Park)  เป็นเอา้ทเ์ลทจาก
ญีปุ่่ น ทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วัน ภายใน มหีา้งรา้นและรา้นอาหารกว่า 200 แบรนดช์ัน้น า พระเอกของทีน่ี่คงไม่

พน้รองเทา้โอนิซุกะ แลว้กับอีกหลากหลายแบรนดช์ัน้น า ตัวอย่างแบรนดท์ี่น่าสนใจ เช่น  Skechers, 
Onitsuka tiger,Asics, Nike,Newbalance,Fitflop, Uniqlo, Snidel,Rayban,Issey Miyake 
สว่นใหญ่ราคาถกูกว่าหา้งในไทยอสิระชอ็ปป้ิง  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

20.10 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ TG635  

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  

22.50  น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั

กอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
***หากลกูคา้ทา่นใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง

จ่ายคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  อาหารทวัร ์

(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ คา่
น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความตุม้

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ

ผูจ้ัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ

ไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  



  

 

ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งและคา่ภาษีน ้ามนัของสาย
การบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
การบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบ

กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไม่รวมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมดั

จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้  
 
 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อุบัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณท์ีม่กีารปรบัข ึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้่ายทีท่า่นไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการ

ช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้ าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบ
ช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ดัจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่

ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง

ได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


