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TAIWAN COLORUL สงกรานต ์6D5N  

ไทเป-อทุยานอารีซนั-พกัทะเลสาบ-เที่ยวฟารม์ชิงจิ้ ง  

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  

 นัง่รถไฟโบราณ อทุยานอารีซนั ,ชมวิวทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง SKY WALK+ชมความน่ารกัของฝูงแกะ

ฟารม์ชิงจิ้ ง , ถ่ายรูปปราสาทในเทพนิยาย ‘’ปราสาทซินเซ่อ’’, หมู่บา้นสีลกูกวาด ,  

รา้นไอครีมข้ึนช่ือ MIYAHARA ICE CREAM , ลอ่งเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

****พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว ยา่นชอ้ปป้ิง 3 คืน พกัริมทะเลสาบสุริยนั 1 คืน**** 
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อาหารพิเศษ..สเต็ค+สลดับาร ์/เส่ียวหลงเปา /พระกระโดดก าแพง/กุง้มังกรน่ึงซีอ๊ิว  

วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจยีอ้ี – ตลาดกลางคืนเจยีอ้ี wenhua 

road night market 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประตู 4.เคาท์

เตอร ์H-J สายการบินไชน่าแอรไ์ลน์ (TG)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรับทุก

ท่านและนําท่านโหลดสมัภาระ (มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเกาสง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG632  

13.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ไดเ้วลาอนั

สมควร นําคณะรบัสมัภาระ พรอ้มไกด ์ทอ้งถ่ินใหก้ารตอ้นรบัคณะ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้  

 บ่าย บรกิารอาหารว่าง BURGERKING + ชานมขึ้ นชื่อ 

 จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจยีอ้ี  เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้  มี

ลกัษณะเป็นพื้ นท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั และยงัเป็นท่ีตั้งของอุทยานอารีซนัอีกดว้ย 

 เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ เมนู สเตค็ หมู เน้ือ ไก่ ปลา + สลดับารไ์ม่อั้น และเครือ่งดื่ม นานาชนิด  

 หลงัรบัประทานอาหาร นําท่าน ชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืน wenhua road night market เป็นตลาดกลางคืน

ท่ีน่ีไม่ใหญ่มาก แต่ มีขายอาหาร เส้ือผา้ รองเทา้ ของจุกจิก อาหารมีประปราย ไดล้องลูกชิ้ นปลาหมึก 

หอยอบชีส และไก่ป้ิง อร่อยทั้งสามอย่าง ท่ีติดใจมากก็ไก่ค่ะ เคา้เอาเน้ือไก่มาห่อดว้ยหนังแลว้เอาไปป้ิงให้

สุก หนังกรอบนิดๆ ใหท่้านไดท้ดลองอาหารพื้ นเมือง  ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
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พกัที ่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจยีอ้ี หรอื ระดบั 4 ดาวเทยีบเทา่ 

วนัสอง  เมืองเจยีอ้ี – อุทยานอารซีนั –นัง่รถไฟโบราณ – ป่าสนพนัปี – เมืองไทจง- ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนท์

มารเ์ก็ต  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากน้ันนําท่านจาก เมืองเจี้ ยอ้ี เพื่อขึ้ นอุทยาน อุทยานอารีซัน เจียอี้ เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครอง

ออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้  มีลักษณะเป็นพื้ นท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องไตห้วัน ถูก

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาดา้นหน่ึงและอีกดา้นติดกบัทะเล เทศมณฑลเจียอี้ เป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึง

สามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ไดแ้ก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast 

National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซ่ึงทั้งสามพื้ นท่ีดงักล่าวลว้นมีทศันียภาพท่ีโดด

เด่นและสวยงามแตกต่างกนัไป 

 เทีย่ง รบัประทานอาหารจนีพื้ นเมืองบนอุทยาน  

นําคณะท่าน นัง่รถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยั

ท่ีญ่ีปุ่ นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานท่ีน่ี 

เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทั้งป่าไม ้เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาท่ีอื่นเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่า

แปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พร้ิวตามลม

อย่างเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจาํอย่างหาท่ีเปรียบ
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ไม่ไดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน ในเขตเมืองเจียอี้  ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยู่สูงจากระดบัน้ําทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความ

สวยงามมาก สมัผัสอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน 

สวนสนพันปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละต้นมีอายุ

มากกว่ารอ้ยปี สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน   

     บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่ ตัวเมืองเจียอี้  และใชเ้สน้ทางเดิม เดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็น

อนัดบั3 ของไตห้วนัทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทาํใหดึ้งดูดทั้งนักท่องเท่ียว

และคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจสาํหรับคนทุกเพศทุกวยัดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนทม์าร์เก็ตตั้งอยู่

ใกลก้บัมหาวิทยาลยัฟ่งเจี่ย จึงมีสินคา้เกี่ยวกบัแฟชัน่และวยัรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมาก

ดว้ย สินคา้ขึ้ นชื่อไดแ้ก ่รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นตน้  

  ค า่ อิสระอาหารค า่  เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง (โรงแรมอยูต่รงตลาดฝงเจีย่)  

  พกัที ่ โรงแรม  BEACON HOTEL FONGJIA NIGHT MARKET หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

 

  

  

  

วนัสาม เมืองไทจง –ปราสาทซินเซ่อ - หมู่บา้นสายรุง้ - รา้นไอศครมี MIYAHARA– หนานโถว – วดัเหวินอู่ 

ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – นอนบรเิวณทะเลสาบสุรยินัจนัทรา  
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านสู่ ปราสาทซินเช่อ XinShe Castle ตั้งอยู่ในบริเวณหุบเขาของเมืองไถจง ดว้ยทศันียภาพท่ี

สวยงามท่ีน่ีจึงกลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวใหไ้ดแ้วะเวียนมาเก็บภาพสวยๆ ตวัปราสาทซิ

นเช่อ เป็นปราสาทสไตลยุ์โรป ส่ิงปลูกสรา้งสุดอลงัการ ลอ้มรอบไปดว้ยพื้ นท่ีสวนขนาดใหญ่ซ่ึงมีทั้ง น้ําตก 

สระน้ําขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยปลาคราฟสีสนัสดใส เด็กๆสามารถมาใหอ้าหารปลาไดค่้ะ ภายในบริเวณ

ยงัมีตน้ไมน้้อยใหญ่ สวนดอกไมห้ลากสี มีกระท่อมลาเวนเดอร์ ซ่ึงซ่อนอยู่ดา้นหลังของตัวปราสาท ท่ี

ภายในแบ่งออกเป็นรา้นขายของท่ีระลึก โรงกลัน่เหลา้องุ่น รา้นอาหาร และคาเฟ่ ใหผู้ค้นไดม้านัง่ทาน

อาหารจิบชากาแฟแบบชิวๆ ผ่อนคลายในบรรยากาศท่ีเหมือนอยู่ในเทพนิยาย จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่  

หมู่บา้นสายรุง้ หรอื เรนโบว ์วิลเลจ (Rainbow Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆแต่มากเสน่หข์องมหานครไถ

จง เดิมคือ มณฑลไถจง เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) หมู่บา้นสายรุง้ ถูกสรา้งขึ้ นในช่วง

ระหว่างปี 1940 – 1950 เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัชัว่คราวสาํหรบัทหาร แต่จบลงดว้ยการ 

เป็นตั้งถ่ินฐานถาวรของทหารเหล่าน้ัน  
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จากน้ัน รา้นไอศครมี MIYAHARA เป็นรา้นท่ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวและผูท่ี้ชื่นชอบ ice cream 

แต่จริงๆนอกจากชื่อเสียงเร่ืองไอศกรีมแลว้รา้นน้ียังมีส่ิงท่ีน่าสนใจอย่างอื่นอีก ทั้งการแต่งรา้นท่ีอลังการ

งานคลาสสิคเหมือนหลุดเขา้ไปอยู่ในโรงเรียนฮอกวอตสแ์ห่งแฮร์ร่ี  พอตตเตอร์ ในรา้นยังมี ช็อกโกแลต 

คุก้กี้  พายสบัปะรด ใบชา จาํหน่ายดว้ยนะคะ โดยเฉพาะช็อกโกแลตมีใหเ้ลือกมากมาย  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจนีพื้ นเมือง  

บ่าย จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วัน 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดสาํคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นํา

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระ

ถังซําจัง๋ ณ วัดพระถังซ้าจัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากน้ัน นําท่านกราบไหวส่ิ้ง

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจ้ือ นักปราชญแ์ห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความ

ซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่างทาง

ท่านจะสามารถชื่นชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

    



 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์SDT03 SMILE DREAM 3 5D4N APR19-TG-W38 

 เยน็  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ปลาประธานาธิบดี โรงแรมอินหาร  

 

พกัที ่ โรงแรม EIN HAN HOTEL SUNMOON LAKE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ี่ หนานโถว– ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง SKY WALK – ฟารม์แกะชิงจิ้ ง -ไทเป – รา้นขนมพายสปัปะรด-  

ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ ง) ท่ีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตร

จากระดบัน้ําทะเล ใหทุ้กทานไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสมัผัสความสวยงามของธรรมชาติและ

ทศันียภาพท่ีสวยงามในช่วงเดือน ดอกซากุระของฟาร์มแกะชิงจ้ิงจะผลิดอกเบ่งบานพรอ้มกนัจากน้ันนํา
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ท่าน เยี่ยมชม ฟารม์เลี้ ยงแกะชิงจิ้ ง เป็นฟาร์มเล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

ส่ิงก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มท่ีเล้ียงแกะ

และบริเวณชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผสัแกะไดอ้ย่างใกลช้ิด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ และ

ถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี  ท่านสามารถถ่ายรูปสวน

ดอกไมใ้นบริเวณใกลเ้คียง   

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพื้ นเมือง 

บ่าย จากน้ันนําท่านลง จาก ฟารม์ชิงจ้ิง ใชเ้วลาเดินทางไปยงัไทเป ประมาณ  เดินทางต่อไปยงั เมืองไทเป   

ใหทุ้กท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไตห้วัน มีรสชาติกลม

กล่อมจนเป็นท่ีรูจ้ักไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมีขนมอีก

มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ใหทุ้กท่าน

ไดล้องชิม เลือกซ้ือก่อนเดินทางกลับบา้น,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, 

VERSACE , ZARA  เป็นตน้ 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พเิศษ..เมนู พระกระโดดก าแพง  

จากน้ันใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง

ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม CHAM CHAM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้  ไทเป – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – GERMANUIM – ตกึไทเป101 (ไม่รวมขึ้ นตกึ)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เหยห่ลิ่ว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน้ําทะเลลมทะเล และการ

เคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้

เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีชื่อเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก 

   เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้น่ึงซีอ๊ิว  

จากน้ันเดินทางสู่ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  จึงมีนักขุด

ทองจํานวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจ

หาย ผู้คนพากันอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่

ความทรงจาํ จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่าย

ทาํภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว 

" ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูด

นักท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของ

ท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดใน

ไตห้วัน ทําใหจ่ิ้วเฟ่ินกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากน้ียังมีสินคา้อีกมากมายท่ีทําใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวที่สุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  

จากน้ันนํา ศนูยเ์ครือ่งประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซ่ึงสามารถ

ปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร่้างกายสด

ชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม 

นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอื่นใหท่้านไดเ้ลือกชม 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101 (ดา้นนอกไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร 

สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดใน

ไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 

900 ตัน ทํา  หน้าท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิด

แผ่นดินไหว และมีลิฟต์ท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว

ประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยัง

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและ
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ชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงแห่ง

หน่ึงของไตห้วนั เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ..เมนูอาหาร เสี่ยวหลงเปา  

พกัที ่ โรงแรม CHAM CHAM HOTEL ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง  ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก     ไทเป –อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – กรุงเทพ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค อดีตผูนํ้าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดี

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นท่ีรักและศรัทธาของคน

ไตห้วัน ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 

2523  ครอบคลุมพื้ นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ัน

เหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่

ชั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน สาํหรับรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไป

ตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูดว้ยกระเบื้ องสีฟ้า ผนังทํา

ดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็น

ตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสญูเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาค

และภราดรภาพ 

เทีย่ง บรกิารอาหารว่าง + เครือ่งดื่ม  

เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน  

    14.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG 633  
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    16.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช ้

บรกิาร    

 
อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอายุ

ต  า่กว่า12

ปี) 

พกัเด่ียวจา่ย

เพิ่ม 

จ านวน

ท่ีนั่ง  

 

12 – 17 เมษายน 2561 

 

39,900.- 38,900.- 37,900.- 7,000.- 25+1 

 **** ราคา เด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าตัว๋ 5,000 บาท ***** 

หมายเหตุ     บรษิัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรอืสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม

บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ี มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง  25  ท่าน ขอสงวนการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตาม

รายการไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
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อัตราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้ อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท)

ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง 

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวไม่รวม 

 ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,200 NTD ตอ่คนลูกคา้ 1 ท่าน ส าหรบั 6 วันเดินทาง ใน

ส่วนของหัวหนา้ทวัรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

 เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าทา่นละ 10,000 บาท หรอืทั้งหมด ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนเดนิทาง 20 วนั ( ไม่นับ

รวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ )   

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บค่าตัว๋เต็มจาํนวน (เฉพาะตัว๋ CHARTER เทีย่วบินเหมาล า)  

ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองแลจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํ

ใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้

เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื่นใด 
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1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอื่นใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ตอ้งรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามัน

เชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

1.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2 การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยดึเงินในส่วนมดัจ  า 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

2.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจาํที่

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหต ุ

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํา่ผูใ้หญ่ 25 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

 4. บริษัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก

ทาํรา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงนิใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

  13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิ กรุณาเช็คเรือ่งการยืน่วีซ่าเขา้  ประเทศไตห้วนั กบั

เจา้หนา้ทีทุ่กครั้ง 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


