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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง-กรงุเทพฯ-ไตห้วนั-เถาหยวน 

17.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์ 5 สาย
การบนิไทเกอรแ์อร ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

19.20 น. เดนิทางสูไ่ทเป โดยสายการบนิไทเกอรแ์อร ์ เทีย่วบนิที ่ IT506 (ไมม่บีรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชัว่โมง 



2 
 

00.10 น. ถงึสนามบนิเถาหยวนประเทศไตห้วนั หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่น
เขา้ทีพั่ก  
พกัที ่FULLON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่อง วดัจงไถซานซือ่-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดัเหวนิหวู-่สนิคา้นเมอืง-
ตลาดฝงเจีย่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทกุทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูว่ดัจงไถซานซือ่ ซึง่เป็นวดัใหญ ่ 1 ใน 4 วดั ประจ า
ภาคกลางของไตห้วนั เป็นวดัทีผ่สมผสานระหวา่งหลายๆ นกิายเขา้ดว้ยกัน ทา่นสามารถนมัสการ
สิง่ศักดิส์ทิธิแ์ละพระโพธสิตัว ์ นอกจากนีท้ีน่ีย่ังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่หีอ้งเรยีนถงึ 1,000 หอ้ง 
ไดช้ือ่วา่เป็นวดัทีทั่นสมัยมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในไตห้วนั  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พาทา่นลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจดุหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วนั 
รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีม้คีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีดุทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ
มากมาย น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก พรอ้มกับใหท้า่นนมัสการรปู
เคารพของพระถังซ าจ๋ัง ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบสรุยิันจันทรา และน าทา่น
กราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ีว่ดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา เทพกวนอ ู เทพเจา้
แหง่ความซือ่สตัย ์ รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วดั ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ
ไตห้วนั โดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถชืน่ชมทัศนยีภาพอันงดงามของทะเลสาบสรุยิันจัน
ทราจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง น าทา่นแวะเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีผ่ลติจากเห็ดหลนิจอื 
และท าทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยูด่า้นหลังของมหาวทิยาลัยฝงเจีย่ 
เมอืงไถจง เป็นแหลง่รวมตัวของวยัรุน่ไตห้วนั โดยเฉพาะในวนัสดุสปัดาหฝ์งเจีย่เป็นตลาดคนเดนิ
มรีา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ครบครันทัง้เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วนั เมนูทีข่ ึน้
ชือ่ของทีน่ีไ่ดแ้ก ่ ชานมไขม่กุ กนุเชยีง และเตา้หูเ้หม็น นักทอ่งเทีย่วสามารถหาซือ้สนิคา้ตา่งๆ 
ตามอัธยาศัย  
***อสิระอาหารตามอธัยาศยั เพือ่ใหเ้วลาในการชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดอ้ยา่งเต็มที*่** 
พกัที ่HETI HOTEL TAICHUNG หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่าม ไทเป-รา้นพายสบัปะรด-Cosmetics-อทุยานเยห่ลวิ-หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป 
101-ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วนัซึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศ และมี

ประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคนไทเปเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ 
อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม น าทา่นเลอืกซือ้ของฝากขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิม
ของไตห้วนัทีร่า้นเหวย่เกอ๋ และยังมขีนมอืน่ๆ เชน่ ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด และแวะใหท้า่นเลอืกซือ้
สนิคา้เกีย่วกับเสรมิความงาม Cosmetics ซึง่เป็นศนูยร์วมเครือ่งส าอางมากมาย    

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมอทุยานเหยห่ลวิ (YehliuGeopark) อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอื
สดุของเกาะไตห้วนัมลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล มชีายหาดทีม่ชี ือ่เสยีง เต็มไปดว้ย
โขดหนิทีม่รีปูทรงแปลกตาแตง่ดงาม เกดิจากการกัดกรอ่นของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่น
ตัวของเปลอืกโลกเมือ่หลายลา้นปีกอ่นท าใหเ้กดิการทับถมของแนวหนิตามชายฝ่ังใน รปูร่างที่
แตกตา่งกัน ประกอบดว้ยโขดหนิ ชะงอ่นทราย รปูรา่ง ตา่งๆ เชน่ รองเทา้เทพธดิา, เทยีน, ดอก
เห็ด แตท่ีโ่ดดเดน่มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุก็คอื รปูเศยีรพระราชนิอีลซิเบธซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัว
โลก ซึง่นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปแลว้จะตอ้งไปถา่ยรปูคูก่ับสิง่นี ้ ทีน่ีย่ังมรีา้นคา้ตา่งๆ มากมายที่
ขายของแหง้ทีม่าจากทะเลใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิไดอ้ยา่งจใุจ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...อาหารทะเล 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัย
กษัตรยิก์วงสวีแ้หง่ราชวงศช์องมนัีกขดุทองจ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ีก่ารโหมขดุทองและแร่
ธาตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่
ความทรงจ า จนกระท่ังมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชือ่” และ “อูเ๋ห
ยยีนเตอะซนัชวิ” ทัศนยีภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากจงึเป็นทีน่ ามาของการทอ่งเทีย่ว  
น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ DUTY FREE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมน าเขา้
จากตา่งประเทศอาท ิ ปราดา้, ชาแนล, เฟอรร์ากาโม ่ เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่กึไทเป 
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101 เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงไทเป มคีวามสงูถงึ 508 เมตร (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชมววิชัน้ 89) ทีน่ี่
ยังมจีดุชมววิทีส่งูตดิอันดบัโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ท า
หนา้ทีก่ันการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหว หลังจากนัน้น าทา่นอัพเดทแฟชัน่การตกแตง่
รา้นคา้สไตลไ์ตห้วนั อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิหรอืสยามสแควรไ์ตห้วนั ซึง่มี
สนิคา้มากมายหลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ  เชน่ Onitsuka Tiger, Nike, Puma 
เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ จะมรีาคาถกูกวา่เมอืงไทยประมาณ 
***อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหเ้วลาในการชอ้ปป้ิงสนิคา้ไดอ้ยา่งเต็มที*่** 
พกัที ่TAN LONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป-หอระลกึเจยีงไคเช็ค-ศนูยส์รอ้ยเจอมาเนยีม-กลอเรยีเอา้ทเ์ลท-เถาหยวน-สนามบนิ
ดอนเมอืง-กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชมอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไค
เช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตาราง
เมตร  ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคัญทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 
และแวะศนูยส์รอ้ยสขุภาพเจอมาเนีย่ม มทัีง้แบบสรอ้ยขอ้มอืและสรอ้ยคอ ซึง่เป็นเครือ่งประดับ
เพือ่สขุภาพการชว่ยในการไหลเวยีนโลหติในรา่งกาย รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนัและปะการังแดง 
เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วนัมาตัง้แตโ่บราณ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เป็ดยา่ง 
น าทา่นสูก่ลอเรยีเอาทเ์ล็ตส ์GOLRIA OUTLET หา้งแหง่นีม้รีา้นขายสนิคา้แบรนดด์ังรวม 102 
ยีห่อ้ ซึง่ลดราคาถกูกวา่ราคาปกตติามทอ้งตลาด สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

15.30 น.. เหริฟ้าโดยสายการบนิไทเกอรแ์อร ์ เทีย่วบนิที ่ IT 505 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

18.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

20-23 ม.ีค. 63 17,999 17,999 17,999 4,500 

17-20 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 4,500 

24-27 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 4,500 

30 เม.ย.-3 พ.ค. 63 18,999 18,999 18,999 4,500 

14-17 พ.ค. 63 16,999 16,999 16,999 4,500 

26-29 ม.ิย. 63 16,999 16,999 16,999 4,500 
 
อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ไทเป-กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่กตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ (กรณีพัก 3 ทา่นทา่น
ที ่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของ
กรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 1,000 NT$*** ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่ับ
ความพอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / 
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
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ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีาร
เรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี / คา่ธรรมเนยีมวซีา่ไตห้วนักรณีทีส่ถานทตูประกาศใหย้ืน่วา่ปกต ิ
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 21 วนั 

 
ไตห้วนัประกาศยกเลกิการตรวจลงตราวซีา่ไตห้วนัส าหรบันกัทอ่งเทีย่วไทย 

โดยมผีลบงัคบัทดลองใชใ้นวนัที ่1 สงิหาคม 2562 ถงึ 31 กรกฎาคม 2563 พ านกัได ้30 วนั 
 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณ ี
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
2. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
3. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมโรงแรมทีพั่กอาจมกีาร
สลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมโดยจะค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นส าคัญ และบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึตามทีก่ าหนด 
4. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระ
คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  
5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
6. การทอ่งเทีย่วประเทศไตห้วนันัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วดังกลา่ว  หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 


