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ไทจง–ทะเลสาบสริุยนัจันทรา-นั่งกระเชา้หมู่บา้น 9 ชนเผ่า  

ชม 3 อทุยานดงั-อทุยานอารีซนั–อทุยานทาโรโกะ–อทุยานเหยหลิ่ ว 
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วนัแรก    กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจยีอ้ี   

13.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW … ประตู ....

เคาท์เตอร์  สายการบินประจ าชาติไทยเวียตเจ็ท THAI VEITJET (VZ)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจัดเตรียม

เอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ (ไมม่ีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทจง โดยสายการบิน THAI VIETJET เท่ียวบินท่ี VZ3560 

20.30 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองไทจง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี  

พกัที่ โรงแรม ALI-INTERNATIONAL HOTEL CHIAYI หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง   เมืองเจยีอ้ี –อุทยานอารีซัน - นัง่รถไฟชมอุทยานแห่งชาตอิารีซนั –ป่าสนพนัปี – แวะชิมชา - 

ทะเลสาบสองพี่นอ้ง – หมู่บา้นญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

จากน้ันน าท่านสู่ อุทยานอารีซัน (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าคณะท่านนั่งรถไฟ

โบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยู่มี

ทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ์

ทั้งป่าไม ้เทือกเขา ล าเนาไพร สมบูรณจ์นหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ไดจึ้งไม่น่าแปลกใจเลยท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้ง

มาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พร้ิวตามลมอย่างเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอก

จางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอย่างหาท่ีเปรียบไม่ไดเ้วลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน 

อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงาม

อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สมัผัสอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชม
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ทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยงัมีทะเลสาบสองพ่ีนอ้ง ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ี

มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน ้าจากสองจุดมารวมกนัอยู่ท่ีทะเลสาบแห่ง น้ี พรอ้มทั้ง

ใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธุม์ีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละ

ตน้มีอายุมากกวา่รอ้ยปี 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารเมนูอาหารพ้ืนเมืองบนอุทยาน 

 น าท่านเดินทางสู่ลงจากอุทยานอารีซนั ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง ไดส้มควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลง 

จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาหล่ีซาน  ระหว่างทางน าท่านแวะชิมชาอูหลงขนานแทจ้ากยอดเขาอาหล่ี

ซาน ซ่ึงมีชาหลายประเภทใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอีกดว้ย 

 จากน้ันเดินทางไปยัง ใหท่้านไดแ้วะชิมชาอู่หลง ขึ้ นช่ือ  ใหเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก  จากน้ันน าท่านสู่  

หมู่บา้นญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE เดินทางเยี่ยมชม หมู่บา้นญี่ป่นุเก่าฮิโนกิ( Hinoki Village) อดีตเป็น

บา้นพกัของทหารญ่ีปุ่น ในช่วงปกครองไตห้วนั ภายในหมู่บา้นจะเป็นบา้นเก่าสไตสญ่ี์ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบนั

เป็นรา้นขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยงัมีพิพิธภัณฑท่ี์บอกเล่าเร่ืองราวในอดีตของท่ีน้ีดว้ย ใหท่้านได้

ชม เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง และถ่ายรูปกบัวิวสวยๆท่ีไมค่วรพลาด 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถวเมืองหนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไตห้วนั เป็น

เทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรฐัจีน (ไตห้วนั) และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั มีเมืองหลวงช่ือ หนานโถว

ซิต้ี เป็นเมืองเดียวท่ีไมมี่ทางออกสู่ทะเล พ้ืนท่ีส่วนใหญ่รอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง ท่ีลดหลัน่กนัไป 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี โรงแรม SUNMOON HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม   เมืองหนานโถว -นงักระเชา้หมู่บา้นวฒันธรรมเกา้ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเห

วินอู่ – ฝงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต – เมืองไทจง  
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรม 9 ชนเผ่า ท่านจะไดช้มโชวร์ะบ าพ้ืนเมืองโชวว์ฒันธรรมของชนเผ่า

ดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไตห้วนัจากน้ันน าท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าสู่โซนสวนสนุกอันทันสมยัท่ีมีเคร่ืองเล่น

หลากหลายใหท่้าน ไดส้นุกสนานกนัอย่างเต็มท่ีตามอธัยาศัย ซ่ึงในช่วงเวลาน้ีท่านยงัจะไดช่ื้นชมความ

งดงามของดอกซากุระท่ีบานสะพรัง่รอตอ้นรบันักท่องเท่ียวอย่างทุกท่านอยู่   ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านนัง่

กระเชา้ลอยฟ้าใหม่ล่าสุดขา้มภูเขาสู่ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีแสนสวยงามแบบ

พาโนรามา่ ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจท่ีแสนสวยงามตามอธัยาศยั  เมื่อปี ค.ศ.1965 จากน้ัน  

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากน้ันเดินทางสู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาว

ไตห้วัน รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 

กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกบัใหท่้านนมสัการรูปเคารพ

ของ พระถงัซ าจัง๋ ณ วดัพระถงัซา้จัง๋ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากน้ัน น าท่านกราบไหวส่ิ้ง

ศักด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจ้ือ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความ

ซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหวา่งทาง

ท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 
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 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศไตห้วนั อยู่ท่ีเมืองไทชุง (Taichung) มีน่าสนใจอยู่ท่ีความเป็น

ทอ้งถ่ิน และของกินต่างๆทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ 

Street Food ท าให้ดึงดูดทั้ ง นักท่องเ ท่ียวและคนท้อง ถ่ินได้

มากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรับคนทุกเพศทุกวยัดว้ยความท่ีฟ่ง

เจ่ียไนท์มารเ์ก็ตตั้งอยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัฟ่งเจ่ีย จึงมีสินคา้เก่ียวกบัแฟชัน่และวยัรุ่น นักเรียน 

นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ขึ้ นช่ือไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , 

NEW BALANCE , ADIDAS 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

พกัท่ี โรงแรม FULL SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สี่    ไทจง – ไทเป - ศูนยเ์ครื่องประดบั – บา้นพกัมาดามเจียง –แวะถ่ายรูปตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่า

ข้ึนตกึ) – รา้นขนมพายสบัปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินตงิ –เมืองอ้ีหลาน    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าคณะเดินทางสู่เมืองไทเป โดยรถโคช้ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง จากน้ันเดินทางสู่ ศูนยเ์ครื่องประดบั 

สินคา้พ้ืนเมืองและศูนยเ์ครื่องประดบั เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก สินคา้เกษตรพ้ืนบา้น จากทุกภูมิภาคิ 

ของไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิด อาทิเช่น ศูนย์ประการังไต้หวัน

เกรดพรีเมี่ยม อัญมณี หยิกหินตาแมว หินเป่ยโถว น ้ าหอม แผ่น

มารค์หน้า ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว สรอ้ยคอเวชส าอางค ์สินคา้แบรนเนม 

น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ราคาถูก เส้ือผา้ แว่นตา เป็นใหท่้านไดเ้ลือก
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ซ้ือสินคา้ตามอธัยาศัย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ บา้นพกัมาดามเจียง (ซ่ือหลินกวนต่ี) คือบา้นพกัของ

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คแห่งไตห้วนั ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณท่ีกวา้งขวาง อีกทั้งยงัมีสนามหญา้ สวน

ดอกไมอี้กนานาชนิดท่ีช่วยเพ่ิมสีสนัใหก้บับริเวณบา้นพกั นอกจากน้ี ซ่ือหลินกวนต่ี ยงัมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจ

อยู่ท่ี รูปป้ันประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบทต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมายเรียงรายอยู่รอบๆสนามหญา้ 

จากน้ัน น าท่านไปยงับา้นพกัของมาดามเจียงไคเช็ค เพ่ือชมหอ้งพกัต่างๆ รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เคยใช้

งานจริงในช่วงท่ีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ด ารงต าแหน่งอยู ่  

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าคณะท่านเดินทางสู่ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้ นตึกชมวิวชั้น 89 ) ตึกท่ีมี

ความสูงถึง 508 เมตร สญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ี

สูงติดอันดับโลกอีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนัก

กว่า 900 ตัน ท าหน้าท่ีกันการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว

และน าท่านขึ้ นลิฟต์ท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 

1,008 เมตรต่อนาที อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม มาหมายหลาย

ยี่หอ้ อาทิ เช่น ROLEX , CHANNEL , LOUIS VITTON ,PRADA PATEK 

เป็นตน้ น าทุกท่านแวะเยี่ยมชม รา้นขนมพายสับปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดังของไตห้วนั มี

รสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพาย

สับปะรดดว้ยตัวทุกท่านเอง และสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น 

นอกจากมีขนมพายสปัปะรดแลว้ ยงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมายอาทิเช่น  ขนมพาย

เผือก ขนมพระอาทิตย ์ท็อฟฟ่ีแอลมอนด ์ป็อบคอรน์ โมจิ  เป็นตน้ จากน้ันให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือ สินคา้ปลอดภาษี Duty Free ของไตห้วัน อาทิเช่น รองเท้า 

แว่นตา น ้าหอม  เป็นตน้  จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์น

กรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทันสมยัของเหล่าวัยรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วยัรุ่น

มากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยัไดเ้วลา

อนัสมควร 

พกัท่ี โรงแรม SUN SPRING RESORT YILAN HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที่หา้   เมืองอ้ีหลาน – นัง่รถไฟด่วน –ฮวาเหลียน – ชมหนา้ผาชิงสุ่ย – อุทยานทาโรโกะ – ชมหิน

แกะสลกั – นัง่รถไฟกลบัไทเป –เถาหยวน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านัง่รถไฟด่วนสะดวกสบายกับขบวนรถไฟสายตะวันออกระหว่างการเดินทางอิสระชมวิว

ทิวทศัน์ทางธรรมชาติท่ีแสนสวยงามสองขา้งทางซ่ึงเสน้ทาง

รถไฟเสน้น้ีถือเป็นเสน้ทางท่ีสวยงามเสน้ทางหน่ึงชมวิว

ทะเลสลับหน้าผาภูเขาสูงชันเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน  

เป็นเมืองใหญ่อันดับแรกของภาคตะวันออกของไต้หวัน 

เป็นเมืองท่ียังรักษาประเพณีดั้ งเดิม  มี พ้ืนท่ี ท่ีมีความ

หลากหลายในลักษณะภูมิประเทศ ทั้งท่ีเป็นภูมิประเทศ

แบบภูเขาสูง หุบเขาซับซอ้น หน้าผา ทะเล และปากแม่น ้า 

น ้าตก ฟาร์ม น ้าพุรอ้น และวัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิม 

ระหว่างทางใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทัศนียภาพอนังดงาม

ของธรรมชาติ  ซ่ึงอุดมไปดว้ยตน้ไมท่ี้มีช่ือเสียงนานาพนัธุ์  

ไปสู่ เมืองฮัวเหลียน หรือเมืองหลวงฝั่งตะวนัออกของเกาะ

ไต้หวัน ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีดึงดูด

นักท่องเท่ียวทั้งชาวไตห้วนัและชาวต่างชาติไดเ้ป็นอยา่งดี   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่   อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ  หรือ 

อุทยานแห่งชาติไท่หลู่ เก๋อ นอกจากจะเป็นอุทยานท่ีมี

ทศันียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงามแลว้ 

ยังมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นส่ิง

ดึงดูดใจนักท่องเท่ียว เสน้ทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะ

ถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบ

เขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวท่ีน่าประทบัใจในอุทยาน 

ไดแ้ก่ ถ ้านกนางแอ่น บนเสน้ทางคดเค้ียวผ่านหุบเขาและ
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หน้าผาท่ีเกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ ถ ้านกนางแอ่นเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกและการไหลผ่านกดั

เซาะของล าธารล่ีอูท าใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทัศนียภาพแปลกตาดว้ยถ ้าน้อยใหญ่

เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โคง้ เป็นอุโมงค์ท่ีอยู่บน

ถนนเหิงกวา้งกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตรท่ี์ตัดผ่าน

หุบเขาหินอ่อน จากดา้นตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก เดิม

เป็นถนนสายเก่าส าหรบัคมนาคม ปัจจุบนัเปิดเป็นเสน้ทาง

เดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาใหนั้กท่องเท่ียว สามารถ

ส ารวจความงามของธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด เป็นอุโมงคใ์หญ่

อนัดับสองของโลก ผ่านเสน้ทาง น ้าตกฉางชุน อนุสรณส์ถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีมีทศันียภาพ

ของหุบเขาสลบัซอ้นสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ดา้นขา้งมีน ้าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล า

ธารล่ีอู สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งท่ีอยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่า

คลา้ยเป็นหมู่บา้นกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงท่ีมีธรรมชาติสวยงามไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน

เดินทางกลบัสู่ เมืองไทเปโดย รถไฟด่วน เสน้ทางเดิม 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี โรงแรม TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที่หก   เถาหยวน – จิว่เฟ่ิน – เหยหล่ิว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง -  กรุงเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  แห่ง

ราชวงศช์อง จึงมีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวน

แร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใช้

จ่ิวเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์" เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ี

สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี 

นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินในการจับจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกท่ีโด่งดังท่ีสุดในไตห้วัน 

เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากน้ียงัมี

สินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน   
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เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ เหยห่ล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไป

ดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคล่ือน

ตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา 

รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  

จากน้ันน าท่านเดินทาง กลบัสู่เมืองไทจง ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง น าท่านสู่เมืองไทจง ระหว่างทางให้

ท่านไดแ้วะเขา้พกัผ่อนอิริยะบถ ตามจุดพกัรถ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น เมนู สุก้ี ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วัน  

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไทจง  

21.00 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต   เที่ยวบินที่ VZ3560 

                   (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

23.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 

  
หมายเหต.ุ..กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้คา่วีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธิ์เฉพาะกรณีเป็นวซ่ีานักท่องเที่ยวเทา่นั้น 

เพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใชพ้าสปอรต์

ขา้ราชการตอ้งด าเนินการยื่นวีซ่าตามปกต ิ

อตัราค่าบริการ 
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ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

1 – 6  JUL 17  23,900 6,500 

6 – 11 JUL 17  23,900 6,500 
15 - 20 JUL 17 23,900 6,500 
20 – 25  JUL 17 23,900 6,500 

29 JUL – 3 AUG 17 23,900 6,500 
3 – 8 AUG 17 23,900 6,500 

12 – 17 AUG 17  23,900 6,500 
17 – 22 AUG 17 23,900 6,500 
26 – 31 AUG 17  23,900 6,500 

31 AUG – 5 SEP 17 23,900 6,500 
9 – 14 SEP 17  23,900 6,500 

14 – 19 SEP 17 23,900 6,500 
23 – 28 SEP 17  23,900 6,500 

 

ราคาน้ีเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ต  า่กว่า 12 ปี  

ตัว๋เด็กทารก (INFANT) ราคาท่านละ 6,500 บาท  

*** ราคาน้ียงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหัวหนา้ทวัร ์
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ท่านละ 1,200 NTD /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

***กรณีลูกคา้ที่ตอ้งเดินทางดว้ยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทัวร ์โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตัว๋เครื่องบิน

ภายในประเทศ นะคะ***  

              

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

-ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,000 NTD/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
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 เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( 

ไม่นับรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่าย

มดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการ

ยกิเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะ

ไม่หกัค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้า่ยอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการ

ยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใชจ้า่ยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้า่ยเฉพาะเท่าท่ีจา่ยไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม 

ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋  2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี

น ้ามนัเชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้า่ยไปล่วงหนา้ตามจริงเชน่ ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้

ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยดึเงินในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่า

มดัจ าท่ีพกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ทั้ ง ห ม ด

เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 
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หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย

, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ี

อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศ

แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะ

ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
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12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ 

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยืน่วีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ี

ทุกครั้ง 

 


