
 
 

 

  ไตห้วนั สมายล ์สขุใจ โฟวอ์นิวนั  6D5N 
ไทเป-อทุยานเหยหลิว่-อทุยานอารซีนั- เทีย่ว

ฟารม์ชงิจิง้อทุยานทาโรโกะ 6 วนั 5 คนื 

 THAI AIRWAYS (TG)  



 
 

 

 นัง่รถไฟโบราณ อุทยานอารซีนั ,ชมววิทางเดนิลอยฟา้ชงิจิง้ SKY 

WALK+ชมความนา่รกัของฝูงแกะ สดูอากาศเยน็บรสิทุธิบ์นยอดเขา ชม

ววิฟารม์ชงิจิง้ ,ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุิยนัจนัทรา  

สักการะวดัเหวนิอู ่,เทีย่วชมหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน่ ,อทุยานหนิลา้นปเีหย่
หลิว่  

****พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 4 คนื  / พกัโรงแรมใกลแ้ถวทะเลสาบสรุยินั 
1 คนื **** 

อาหารพเิศษ..บฟุเฟต ์ชาบ ูชาบ ูสไตลไ์ตห้วนั /ปลาประธานาธบิด ี/เสีย่วหลง
เปา /สเตค็พืน้เมอืง 

 
วนัแรก        กรงุเทพ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – เมอืงเจยีอี ้– 

ตลาดกลางคนืเจยีอี ้wenhua road night market 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสาร
ขาออกช้ัน 4   ประต ู4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย์  (TG)  โดย

มีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่าน
โหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง) 

07.10 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เที่ยวบินที่ TG634  

11.50 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ได้เวลาอันสมควร นำคณะรับสัมภาระพร้อมไกด์ 
ท้องถิ่นให้การต้อนรับคณะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ 

 บ่าย บริการอาหารว่าง BURGERKING + ชานมขึ้นชื่อ 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ้ เป็นเมืองเล็กๆที่แยกการปกครอง
ออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ ม ีล ักษณะเป็นพื ้นที ่ราบ ตั ้งอยู ่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน และยังเป็นที่ตั้งของอุทยานอารีซันอีกด้วย 



 
 

 

 เย็น ร ับประทานอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ของหวาน และ
เครื่องดื่มนานาชนิด  

 หลังรับประทานอาหาร นำท่าน ช้อปปิง้ ตลาดกลางคืน wenhua road 

night market เป็นตลาดกลางคนืที่นีไ่ม่ใหญ่มาก แต ่มีขายอาหาร เส้ือผ้า 

รองเท้า ของจุกจิก FOOD STREETทีน่่าล้ิมลอง เช่น ลูกช้ินปลาหมึก 

หอยอบชีส และไกป่ิ้ง อร่อยทัง้สามอย่าง ที่ตดิใจมากกไ็ก่ค่ะ เค้าเอาเนื้อ
ไก่มาห่อด้วยหนงัแล้วเอาไปปิง้ให้สุก หนงักรอบนิดๆ ให้ท่านได้ทดลอง
อาหารชิมพื้นเมือง  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ทีพ่ัก 

พักที่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL เมืองเจียอี้ ระดับ 4 ดาวเทียบเท่า 

 

วนัสอง  เมอืงเจยีอี ้– อทุยานอารซีนั –นัง่รถไฟโบราณ – ปา่สนพนัป ี-วดัเหวนิอู-่ 

เมอืงหนานโถว-       พกัแถวทะเลสาบสรุยินัจนัทรา   

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 



 
 

 

 

 

จากนั้นนำท่านจาก เมืองเจี้ยอี ้เพื่อขึ้นอุทยาน อุทยานอารีซัน เจียอี้เป็น
เมืองเล็กๆที่แยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอี้ มีลักษณะเป็น
พื้นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วย
ภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล มณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑลเดยีว
ในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ 

Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic 

Area, และ Siraya National Scenic Area ซึ่งทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวล้วนมี

ทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป 
 เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมืองบนอุทยาน  

นำคณะท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อขึ้นไปเยี่ยมชมอุทยานซึ่งเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวันตั้งแต่
สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปิน
มากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ 
เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา 
ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่า
แปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชม
ป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลม

อย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ เหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ใน
ความทรงจำอย่างหาที ่เปรียบไม่ได้ เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน 
อุทยานแห่งชาติอารีซันในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุด



 
 

 

ของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็น

อุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก 
ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพันปี ซึ่งมีสน

หลากหลายนานาพันธ์ุมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้น
มีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลง จากยอดเขา
อุทยานแห่งชาติอารีซนั จากนัน้ ให้ทา่นแวะ ชิมชา เพื่อเลือกซือ้เปน็ของ
ฝากคนทางบ้าน อาทิเช่น ชาอู่หลง ชาเขียว  
จากนั้นนำท่านเดินสู่ หนานโถว นำคณะเดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ 
วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู 
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมี

มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถช่ืนชม

ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 
เย็น รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร เมนปูลาประธานาธิบดี  

พักที่ โรงแรม TAIHE HOTEL บริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือเทียบเท่า  

 



 
 

 

วนัสาม เมอืงหนานโถว -ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – SKYWALK - ฟารม์

แกะชงิจิง้ - ไทจง - ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์กต็  

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง
ที ่เป ็นที ่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี ้จะมีจุดสำคัญที่
ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่าน

ล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่าน
นมัสการรูปเคารพของ พระถังซัมจ๋ัง ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง ที่ตั้งอยู่บริเวณรมิ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 

จากน้ันนําท่านเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ที่มี

ความสูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล ให้ทุกทานได้เดินเก็บ

ภาพบรรยากาศ พรอ้มสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและทัศนยีภาพที่
สวยงาม ของดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจ้ิงจะผลิดอกเบง่บานพร้อมกัน 



 
 

 

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บน
ภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศ
นิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เล้ียงแกะและบริเวณ

ชมวิว ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด เชิญท่าน
อิสระให้อาหารแกะ และถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศ
โดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี ท่านสามารถถ่ายรูปสวนดอกไม้ในบริเวณ
ใกล้เคียง   
เดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนทม์ารเ์กต็  เป็นทั้งตลาด ขายอาหารท้องถิ่นและ

อาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคน

ท้องถิ่นได้มากมาย มีอะไรน่าสนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความทีฟ่ง่
เจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟ่งเจี่ย จึงมีสินค้าเกี่ยวกับ
แฟช่ันและวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายใน 
ราคาไม่แพงมากด้วย สินค้าขึ ้นชื ่อได้แก่ รองเท้ากีฬา ONITSUKA 

TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นต้น  

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำ  เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง  

 พักที่ โรงแรม  BEACON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 
 

 

 

วนัทีส่ี ่ ไทจง–ไทเป-รา้นขนมพายสปัปะรด-อทุยานเหยหลิว่–หมูบ่า้นโบราณจิว่

เฟิน่ – วดัหลงซาน –  

                ชอ้ปปิง้ซเีหมนิตงิ   

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ให้ท่าน แวะ
เยี ่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ ่งพายสับปะรดเป็น
ขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่
รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพาย
สับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้
เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพาย
เผือก ขนมต่างๆนานชนิด ให้ทุกท่านได้ลองชิม 
จากนั ้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว มี
ลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็น
ชายหาดที่มีชื ่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที ่มี
รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัด
กร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อน
ทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ
รองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผ้ึง
ซึ่งมีช่ือเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งมังกรนึ่ง.  ซีอิ๊ว   

จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
ตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ 
การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย 
ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพยีงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมี
การใช้จ่ิวเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋
เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่ 
 



 
 

 

 

สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนกัท่องเทีย่วจำนวนมากเดินทางมาช่ืน
ชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงที่สุด
ในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมี
สินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดใน
หมู่บ้านจ่ิวเฟิ่น  ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  
 

   

 

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู ่วัดหลงซาน (ไฮไลทท์ีค่นโสดไมค่วรพลาด คือ
หากต้องการจะขอคู ่ต้องมาที่วัดนี ้เลย)วัดที่
เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยงาม
ที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสาม
หลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ ่งเป็น
วิหารหลักและวิหารที่อยู่ทางด้านหลัง ภายใน
วัดมีรายละเอียดของงานฝีมือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่
แกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มี
ลวดลายปูนปั้นยิบย่อยที่แสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผู้คน
มากมายทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระ  

    ค่ำ         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน พระกระโดดกำแพง  
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือน
สยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่น
ไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้ง
สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟช่ันเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย 

พักที่ โรงแรม CHAM CHAM HOTEL ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง หรือเทียบเท่า  



 
 

 

 
 

วนัทีห่า้  “ไทเป-นัง่รถไฟหวัจรวดไปกลบั – อทุยานทาโรโกะ –  ถำ้นกนางแอน่ – 

รา้นหยก –นัง่รถไฟกลบั   

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาอนัสมควรเดนิทางทางสูเ่มอืงฮวาเหลยีน โดยรถไฟทัง้ไปและกลับ   

   เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนอูาหารจีนพื้นเมือง   
นำท่านเดินทางสู่  อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่
หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขา
สลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือ
เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไป
ตลอดแนว จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยาน ได้แก ่ 
ถ้ำนกนางแอ่น บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ ถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการ
ไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี ่อ ูทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง 
อุโมงค์ 9 โค้ง เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือทางหลวงสาย

ยุทธศาสตร์ที ่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคม ปัจจุบันเปิดเป็นเส้นทาง



 
 

 

เดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยว สามารถสำรวจความ
งามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็นอุโมงค์ใหญ่อันดับสองของโลก ผ่าน
เส้นทาง น้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มี
ทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน 
ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารล่ีอู สะพานหินอ่อน อุทยาน
แห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่า
คล้ายเป็นหมู ่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ ่งที่มีธรรมชาติ
สวยงาม  

คำ่   บรกิารอาหารพืน้เมอืง เมน ูสเตค็ ใหท้า่นเลอืก 1 ชนดิ  อาท ิหม ูเนือ้ ไก ่+ 

        สลดั+ซปุขา้วโพด +เยลลี ่

 

 

 

 

 

 

พักที่ โรงแรม CHAM CHAM HOTEL ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง หรือเทียบเท่า 

 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

วนัทีห่ก  ไทเป – อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชค็-ศนูยเ์ครือ่งประดบั 

GERMANIUM -ตกึไทเป 101 (ไมร่วมชมววิชัน้ 89)- GLORIA OTLET – 

สนามบนิเถาหยวน –กรงุเทพ 



 
 

 

นำท่านเที่ยวชม  อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชค็ อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้าง
ข้ึนเพื่อรำลึกถงึคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่

รักและศรทัธาของคนไต้หวนั ซึง่ใช้เวลาในการสร้างถงึ 3 ป ี 

โดยสร้างเสร็จในป ีพ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตาราง

เมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธ์ิ   จะ
ประดิษฐานอยู่ช้ันบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการกอ่ส 
ร้างเปน็ไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบือ้งสีฟ้า ผนัง
ทำด้วยหนิอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เปน็ 

3 สีเดียวกับสีธงชาติไตห้วัน เปน็ตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทติย์และ

เลือดเนื้อที่สูญเสียไป   เปน็สัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและ
ภราดรภาพ                                                                                                    
จากนั้นนำท่านชม ศนูยเ์ครือ่งประดบั GERMANIUM เป็นสร้อยมพีลัง

พิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซึง่สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกใน
ร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกต ิระบบไหลเวียนโลหติดี ช่วยให้
ร่างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเมือ่ยและนอกจากน้ันยังมนีาฬกิา 
หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมีสินค้า
ชนิดอื่นใหท้่านได้เลือกชม นำท่านเที่ยวชม   

 เที่ยง ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร เมนู เส ี ่ยวหลงเปาขึ ้นชื ่อ ร ้านดัง  
        ติง่ไท้ฟง มิชลินสตาร์ 1 ดาว  

 

 

 



 
 

 

 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไมร่วม

ชมวิวชั ้น 89) ต ึกท ี ่ม ีความสูงถ ึง 509 เมตร 

สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูง
ที่สุดในไทเปอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้ม
ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำ  หน้าที่กันการ

สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟต์ที่
วิ่งเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 

เมตร ต่อนาท ีบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหมท่ี่เป็นที่
นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่
ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มี
ช ื ่ อ เ ส ี ย ง แ ห ่ ง ห น ึ ่ ง ข อ ง ไ ต ้ ห วั น 
เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือ
พารากอนของกรุงเทพฯ  
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่  Gloria Outlet 

(กลอเรยีเอาทเ์ลต็ส)์ ห้างเอาท์เล็ตแห่งนี้มี

ทั้งหมด 4 เฟสซึ่งขณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรกประกอบด้วยรา้นขายสินค้าแบ

รนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ใน

จำนวนนี้มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช้อปสาขาในไต้หวันเป็นครั้งแรก 
24 แบรนด์ คาดว่าร้านค้าจะเปิดครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 

2561 นอกจากนี้ ยังมีร้าน “นิชิกิราเม็ง” (Nishiki Ramen) ซึ่งเป็นร้านรา

เม็งที่โด่งดังต้องจนต้องต่อแถวรอยาวที่สุดในญี่ปุ่น ทั้ง 7 สาขาในญี่ปุ่น

ต้องต่อแถวรอ 1-2 ช่ัวโมง มาเปิดสาขาแรกในไต้หวันทีห่้างแห่งนี้อีกด้วย 

เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน  
    20.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635 



 
 

 

    22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความ
ประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ    

	
อตัราคา่บรกิาร	

 
กำหนดการเดนิทาง 
TG634 BKK-TPE 

07.10-11.50 

TG635 TPE-BKK 

20.05-22.50 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ ่ 

เดก็มเีตยีง 
(เดก็อายตุำ่
กวา่12 ป ี) 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ ่ 
เดก็ไมม่ี

เตยีง 
(เดก็อายุ

ตำ่กวา่12
ป)ี 

พกัเดีย่ว
จา่ยเพิม่ 

จำนวน
ทีน่ัง่  

11 – 16 เมษายน 63 39,900.- 38,900.- 37,900.- 5,900.- 25+1 

12 – 17 เมษายน 63   39,900.- 38,900.- 37,900.- 5,900.- 25+1 

 **** ราคาเดก็ทารก INFANT คดิเฉพาะคา่ตัว๋ 

5,000 บาท ***** 
หมายเหต ุ    บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการได้
ตามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณทีี ่
มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ  20  ทา่น ขอสงวนการเปลีย่นแปลงราคาโดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไม ่เทีย่วตาม
รายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชำระคา่ทวัร์
เปน็ไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 

 

 



 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 
J ค่าตั๋วเครือ่งบินช้ันทศันาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 

J ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครือ่งด่ืมทกุมือ้ 

ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
J ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
J น้ำหนกัสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภัยเครื่องบนิตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มกีารเรยีกเก็บ 
K ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (คา่

รักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในข้อจำกดัทีม่ีการตกลงไว้กบั

บริษัทประกนัชีวิต ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารตา่งด้าวต่าง 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 
K ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว 
K ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่า

โทรศพัท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 
K ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเกบ็) 

K ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %  

K ทิปไกดแ์ละคนขับ รวมเป็น 1,200 NTD ตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่น 
สำหรบั 6 วนัเดนิทาง ในสว่นของหัวหนา้ทวัรท์ีดู่แลคณะจาก
เมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเหน็สมควร 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจำทา่นละ 10,000 บาท หรอืทัง้หมด สว่นทีเ่หลอืชำระกอ่น

เดนิทาง 20 วนั ( ไมน่บัรวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ )   

**เนื่องจากราคานี้เปน็เทศกาลซึง่ทางสายการบนิมีการเก็บค่าตั๋วเต็มจำนวน 
(เฉพาะตัว๋ CHARTER เทีย่วบนิเหมาลำ)  ตัว๋เครื่องบนิการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้า
เต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองแลจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มกีารคืนค่ามัดจำใดๆ 
ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว  
หากมีการยิกเลิกหรอืขอเล่ือเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรือ่งขอคืนค่าตัว๋หรือ
ขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรอืบางส่วนได้ เว้นแต ่
1.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อน

ออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวี
ซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด 

1.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อน
ออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะ
หักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 

1.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้
เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม
การเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง 
และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น 
ค่าวีซ่า เป็นต้น 

1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบรกิาร และเงนิมัดจำคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  

1.5  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้
เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวน
สิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

2 การยกเลิก 
2.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป ยดึเงนิในสว่นมดัจำ 



 
 

 

2.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 20 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคา

ทวัร ์

         2.3 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคา

ทวัร ์ 
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรอืเทศกาลทีต่้องการันตีมัดจำกับสายการบนิ 
หรือกรุป๊ทีม่ีการการนัตีค่ามัดจำทีพ่ัก  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงินมดัจำ หรอืค่าทัวร์

 ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเปน็การเหมาจ่ายในเที่ยวบนินัน้ๆ 
 

 

หมายเหต ุ

1. จำนวนผู้เดินทางข้ันต่ำผู้ใหญ ่ 20 ท่านข้ึนไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการ

อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกดิเหตุ
สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนงึถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปน็สำคัญ 

 4. บริษัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยั
ธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่าย
เพิ่ม เตมิที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญ

หาย, ความล่าช้า หรอืจากอบุัติเหตตุ่างๆ 

 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการ
บิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 
 

 

 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบใุนโปรแกรมได้ อนัเนือ่งมาจาก
ธรรมชาต ิ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่ีการคนืเงนิ
ใดๆทั้งส้ิน แต่ทัง้นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให ้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบินปรบัสูงข้ึน 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับ
เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ทอ่งเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ
ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการ
โจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตทุี่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ว
เอง 
11. เนื่องจากตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีทีท่่าน
ไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่่าด้วยเหตุผลใดกต็าม ตั๋วเครือ่งบินไม่
สามารถนำมาเล่ือนวันหรอืคนืเงนิได้  
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

  13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ของบริษัท ฯ กอ่นทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน 
ขอ้ควรระวงั  
กรณถีอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิ กรณุาเชค็เรือ่งการยืน่วซีา่เขา้  ประเทศ

ไตห้วนั กบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ 

 

 
 

พาสปอรต์ ควรมอีายใุชง้านเหลอืเกนิ 6 เดอืน 
มฉิะนัน้บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณ ี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการ

เดนิทางของทา่น 
 


