
#15450 ทัวรไตหวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแหงชาติอาลี
ซาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ทัวรไตหวัน ไทเป วัดพระถังซัมจ๋ัง วัดกวนอู ตลาดกลางคืนเหวินฮวา เถาหยวน
ไนทมารเก็ต อุทยานเหยหลิว หมูบานโบราณจ่ิวเฟน ตลาดซีเหมินติง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานเถาหยวน - หนานโถว - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง -
วัดเหวินหวู (วัดกวนอู) - เจียอี้ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว   

Orange
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 รานชาไตหวัน - อุทยานแหงชาติอาลีซาน - เถาหยวนไนทมาเก็ต   
Metropolis
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ไทเป - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - ศูนยเจอมาเน่ียม - อุทยานเยหลิว - หมูบานโบ
ราณจิ่วเฟ่ิน - รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - ซีเหมินติง   

Metropolis
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานเถาหยวน - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ก.พ. 65 - 16 ก.พ. 65
฿13,999 
฿12,222

฿13,999 
฿12,222

฿13,999 
฿12,222

฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู (วัดกวนอู) - เจียอ้ี - ตลาด
กลางคืนเหวินฮ่ัว

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.45 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7-8 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน
Thai Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระกอนการเดิน
ทาง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

03.30 น. เหินฟาสู ไตหวัน โดย สายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL398 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง ใชเวลาบิน
ประมาณ 4 ชั่วโมง)

08.00 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตหวัน ไตหวันเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกวาประเทศไทยประมาณ 12
เทา ตั้งอยูหางจากฝ่ังดานตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญราว 78 เกาะ
เวลาท่ีไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ เพ่ือเดินทางสูเมืองหนานโถว

บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช และชานม ขึ้นชื่อของไตหวันท่ีไมควรพลาด

นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบน้ําจืดจากธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของเกาะไตหวัน ตั้งอยูกลางภูเขาของ
มณฑลหนานโถว (Nantou City) พ้ืนท่ีตอนกลางของเกาะ มีเกาะท่ีมีชื่อวา กวง หวา เตา ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเล็กตั้งอยูกลางทะเลสาบ
ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศใตนั้นมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว จึงถูกขนานนามวา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา

นําทานสักการะอัฐิของพระถังซัมจ๋ัง ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง ตั้งอยูบนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงแตเดิมอัฐิของพระถัง
ซัมจ๋ังไดถูกญ่ีป ุนยึดครองไปตั้งแตสมัยสงครามระหวางญ่ีป ุนกับจีน ปัจจุบันไดมีการตกลงใหแบงสวนหน่ึงไวท่ีญ่ีป ุนเพ่ือใหคน

่ ๋ ่



ญ่ีป ุนไดรูจักพระถังซัมจ๋ังบางและอีกสวนนึงนํากลับมาไวท่ีไตหวัน

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทานสู วัดเหวินอู หรือวัดกวนอู ตั้งอยูดานเหนือของทะเลสาปสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิส์ิทธิข์องไตหวัน ภายในจะเป็นท่ี
ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจาแหงปัญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจาท่ีมีอุปนิสัยเป็นรักษาคําพูดดวยชีวิต รัก
คุณธรรม ชาวจีนและชาวไตหวันจึงนับถือเป็นเทพเจาแหงความซ่ือสัตย เชื่อกันวาบารมีของทานสามารถขจัดภูตผีปีศาจ คลาด
แคลวจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง

นําทานเดินทางสู เมืองเจียอ้ี ตั้งอยูในภาคตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน มีทิวทัศนลอมรอบดวยภูเขาดานหน่ึงและอีกดาน
หน่ึงติดกับทะเล เมืองน้ีมีแหลงอุทยานแหงชาติท้ังหมด 3 แหลง ไดแก Alishan National Scenic Area, Southwest
Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแตละท่ีจะมีความงดงามท่ีแตกตางกันไป

นําทานสู ตลาดกลางคืนเหวินฮวา ตลาดกลางคืนของเมืองเจียอ้ี ตลาดแหงน้ีมีรานอาหารสไตลทองถิ่นท่ีอรอยและราคาไม
แพง รวมไปถึงรานเสื้อผาราคาถูก

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Orange Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานเถาหยวน

หนานโถว

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจ๋ัง

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร เมนู แซนวิชและชานม

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการกรุงไทเปและไตหวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู
ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตตาหยวน มีชื่อเดิมวาทาอากาศยาน
นานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ไดรับการจัดอันดับเป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ

เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และมีขนาดใหญท่ีสุดในไตหวัน มีเมือง
หลวงชื่อ หนานโถวซิตี้ ทิศเหนือติดกับ Taichung ทิศตะวันตกติดกับ Changhua และ
Yunlin ทิศใตติดกับ Chiayi และ Kaohsiung ทิศตะวันออกติดกับ Hualien เป็นเมือง
เดียวท่ีไมมีทางออกสูทะเล พ้ืนท่ีสวนใหญรอบลอมไปดวยภูเขาสูง ท่ีลดหล่ันกันไป หุบเขา
ทางดานตะวันตกมีลักษณะท่ีคลายกับ Shenzhen พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดมีความสูงเฉล่ีย 200
เมตร

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทราอันสวยงาม โดยทะเลสาบน้ีตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว
ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน ดานทิศ
เหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศใตนั้นมีรูปทรงคลายพระจันทร
เสี้ยว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานท่ีสําคัญคือ เจดีย หรือ ถะ ซ่ึงมีตํานานเลาขานกันวาพระถังซัมจ๋ังได
สรางเจดียองคน้ีขึ้นตรงตําแหนงท่ีมีหานปาตกลงมา รวมไปถึงใชพระเจดียเป็นท่ีเก็บ
รักษาพระบรมธาตุรวมท้ังพระคัมภีรท่ีอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 รานชาไตหวัน - อุทยานแหงชาติอาลีซาน - เถาหยวนไนทมาเก็ต

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง ใชเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเหวินหวู (วัดกวนอู)

เจียอี้

ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว

 บาย

วัดเหวินอู หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิส์ิทธิอี์กแหงของไตหวัน ซ่ึงภายในจะเป็นท่ี
ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจาแหงปัญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความ
ซ่ือสัตย เป็นท่ีนับถือของชาวจีนและไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตั้งอยูหนาวัดซ่ึง
มีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน

เมืองเจียอ้ี เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบนท่ีราบทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน เดิมเคยถูก
เรียกวา "คากิ" จากเมืองน้ีสามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติอาลีซันไดงาย

ท่ีน่ีเป็นตลาดทองถิ่นของเมืองเจียอ้ี ตั้งอยูตามถนนเหวินฮ่ัว มีของขายตางๆ มากมาย
อาทิเชน เสื้อผา รองเทา กระเปา ของกินพ้ืนเมือง และรานชาไขมุกมากมาย

 คํ่า  Orange Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทุกทานแวะ ชิมชาอูหลงท่ี รานใบชา ชาท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมันปลูกบนเขาอา
ลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเป็นของฝากชนิดหน่ึง

นําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตหวัน อาลีซานเป็นท่ีตัด
ตนไมสนไซเปรส ลวนแตเป็นตนท่ีมีขนาดใหญและใชเวลาปลูกนาน หลังจากนั้นรัฐบาลไตหวันจึงประกาศใหอารีซานเป็นเขต
ปาสงวนมาตั้งแตปี ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของเกาะไตหวัน ดวยความสูงของเขาอาลีซาน กวา 2,663
เมตร ทําใหตองเตรียมตัวเป็นพิเศษในเรื่องสภาพอากาศ

**สําหรับทานท่ีเมารถ แนะนําใหทานยาแกเมาในชวงกอนขึ้นอุทยานอาลีซาน **

อิสระเดินเท่ียวชมปาสนพันปี เป็นเสนทางท่ีไมไกลมากนัก แตตองทําใหทุกทานรองวาวตลอดทาง เพราะตนสนแตละตน
มีอายุรวมพันปี สูงล่ิวขึ้นสูทองฟา และไมใชมีเพียงตนสองตนเทานั้นท่ีน่ีเป็นปารวมตนสนไวในท่ีเดียว จึงไมแปลกท่ีอาลีซานจะ
ไดรับการอนุรักษใหเป็นเขตปาสงวนแหงชาติของไตหวัน ไมพลาด ไฮไลท น่ังรถไฟโบราณอาลีซาน ชมปาสนพันปี

บาย



วันท่ี 4 ไทเป - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - ศูนยเจอมาเน่ียม - อุ
ทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟน - รานเคร่ืองสําอางไตหวัน
- ซีเหมินติง

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในอุทยานอาลีซาน

นําทานเดินทางสู เมืองเถาหยวน

นําทานเดินทางสูตลาดกลางคืน อิสระ ชอปป้ิงเถาหยวน ไนทมารเก็ต เป็นตลาดคนเดินท่ีจําหนายสินคาท้ังเสื้อผา รองเทา
และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Metropolis Hotel หรือเทียบเทา

รานชาไตหวัน

อุทยานแหงชาติอาลีซาน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ประเทศไตหวันมีการปลูกชามาเป็นระยะเวลาเกือบ 300 ปี และเป็นผูสงออกเป็นเจา
แรกๆ ชายังคงเป็นของฝากท่ีไดรับความนิยม น้ําหนักเบาและเป็นของฝากเพ่ือสุขภาพท่ีดี
อยางหน่ึง

อุทยานแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 2,700 เมตร ภายในอุทยาน
เป็นจะเป็นปาดิบชื้น มีชื่อเสียงในการชมพระอาทิตยขึ้นในยามเชาพรอมดูทะเลหมอก
และสามารถน่ังรถไฟชมธรรมชาติไดอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เถาหยวนไนทมาเก็ต บาย

รวบรวมของกินเลนขางทางจากท่ัวสารทิศอยูในตลาดเดียว นอกเหนือจากอาหารแลวท่ีน่ีก็
เต็มไปดวยรานเสื้อผา รานเครื่องประดับ รองเทา หนังสือ และอ่ืนๆ อีกมากมาย

 คํ่า  Metropolis Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตหวัน ตั้งอยูทางตอนเหนือ แมจะเป็นเมืองเล็กแตเป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสุด
และเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว

่ ่



นําทุกทานแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคกพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจําชาติของไตหวันท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว มี
รสชาติกลมกลอม แปงมีความหอมและไสสับปะรดเยอะ นอกจากน้ียังมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เชน พายเผือก, Naugat (ตังเม)
ใหทุกทานไดเลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบาน

นําทานเท่ียวชม ศูนยเจอรเมเนียม เป็นเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ ชวยในการไหลเวียน
ของเลือดในรางกาย รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล้ําคาของคนไตหวันมาตั้งแตในอดีต

จากนั้นเดินทางสู อุทยานเหยหลิว ตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวันของเมืองนิวไทเป เป็นพ้ืนท่ีท่ีติดกับทะเล โดยการ
เซาะของน้ําและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปรางลักษณะตาง ๆ แลวแตจินตนาการของแตละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียร
พระราชินี ท่ีเป็นไฮไลทของอุทยานเยหลิว หินรูปมังกร หินรูปเห็ด ท่ีใครมาเยือนแลวตองถายรูปคู

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟ ูด

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมัยกอนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุงเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแรทองคํามากกอน
จึงทําใหมีคนเขามาขุดทองขุดแรธาตุกันมากมายจนในท่ีสุดจํานวนแรธาตุตางๆก็ลดลง คนก็เลยยายออกไป เหลือท้ิงไวแตความ
เป็นอยูแบบด้ังเดิมใหไดเห็น โดยบรรยาศท่ีน่ีจะเป็นบานเรือนแบบเกาๆ มีโรงน้ําชาแบบโบราณ

จากนั้นแวะศูนยเครื่องสําอาง ท่ีน่ีมีเครื่องสําอางรวมถึงยาและน้ํามันหรือยานวดตางๆท่ีขึ้นชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือก
ชอปกันอยางเต็มท่ี

นําทานสู ตลาดซีเหมินติง แหลงชอปป้ิงยอดฮิตของวัยรุนไตหวัน หากเปรียบกับบานเราก็เหมือนบริเวณสยามน่ันเอง ซ่ึง
เป็นศูนยรวมแฟชั่นตาง ๆ ท่ีเป็นเทรนดฮิตของเหลาบรรดาวัยรุนชาวไตหวันมารวมกันไวท่ีน่ี และนอกจากจะเต็มไปดวยราน
เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอางค สารพัดแฟชั่นแลว ถนนแหงน้ีก็ยังเต็มไปดวยรานอาหารชื่อดังตางๆ ท้ังอาหารในสไตลชาว
ไตหวันและอาหารนานาชาติ

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Metropolis Hotel หรือเทียบเทา

ไทเป

รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด)

ศูนยเจอมาเนี่ยม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เป็นท่ี
ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

พายสับปะรดถือเป็นของฝากหามพลาดเลย ท่ีถาเราไดมาเยือนไตหวันแลวทุกคนเป็นตอง
ซ้ือกลับบาน

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด ซ่ึง
สินคาน้ีเป็นสินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน



วันท่ี 5 ทาอากาศยานเถาหยวน - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

อุทยานเยหลิว
มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ี
มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล ทําใหทรายมีรูป
รางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซ่ึงมีชื่อ
เสียงท่ัวท้ังเกาะไตหวัน และ ท่ัวโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ซีฟ ูด

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน

รานเครื่องสําอางไตหวัน

ซีเหมินติง

 บาย

หมูบานโบราณจ่ิวเฟิน ตั้งอยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง และเป็นถนนคนเดินเกาแกท่ี
มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในไตหวัน ท่ีน่ีก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป ดวยคะ แคใชเวลาเดินทาง
น่ังรถประมาณ 1 ชม. นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบนภูเขากันแลวยังมีตลาดเกาให
เดินเลนชอปป้ิงอีกดวย

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด ไม
วาจะเป็นแบรนดยอดนิยมของเกาหลี อยางเชน Etude,Faceshop,Skinfood Missh
เป็นตน และแบรนดดังจากประเทศตางๆ ท่ัวทุกมุมโลกในราคาท่ีไมแพง

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชั่น เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี

 คํ่า  Metropolis Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน

10.45 น. เหินฟาเดินทางสู กรุงเทพ โดย สายการบินThai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL399 (ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการ
บนเครื่องบิน)

บาย



 หมายเหตุ ไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

13.35 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ.

ทาอากาศยานเถาหยวน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการกรุงไทเปและไตหวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู
ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตตาหยวน มีชื่อเดิมวาทาอากาศยาน
นานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ไดรับการจัดอันดับเป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจงใหทราบ

ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

2.บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

3.รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

4.บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝ ุน ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความ
ลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศ
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

11. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใด
ก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 

12. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

13. บริษัทขอเรียนแจงใหทราบ การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน
นั้นๆ        มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

15. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด
 

การชําระเงิน
1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง และชําระคาทัวร

สวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วันในวันเวลาทําการ **กรณีเดินทางชวงวันหยุดยาว เชน สงกรานต ปีใหม ชําระคาทัวรมัดจํา
ทัวรทานละ 10,000 บาท**

2. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดิน
ทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

้



คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

 คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง
ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา
 

วีซา
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน

ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

กรณีท่ีไตหวันยกเวนคาวีซาใหนั้นทางไตหวันสงวนสิทธิเ์ฉพาะวีซานักทองเท่ียวเพราะฉะนั้นลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการ
เดินทางเทานั้น ....หากใชพาสปอรตขาราชการตองดําเนินการย่ืนวีซา (มีคาใชจาย)

หมายเหตุ
*คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท 

คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง / ตอทาน  ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอน
ออกเดินทาง* ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเช็คเรื่องการย่ืนวีซาเขาประเทศไตหวัน กับเจาหนาท่ีทุกครั้ง

กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจ
สอบกับทางออฟฟิต กอนตัดสินใจซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 

รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เป็นการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชําระตอใหกับ
ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎิเสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน
ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียว  กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักใน
นามของรานรัฐบาล  ซ่ึงจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา
 รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงราน
รัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 600 NTD/ทาน/ราน

***สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง
และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด ***

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย

้ ้ ่



ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง

ยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังสิ้น  เวนแต
1. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

ถายังไมมีการย่ืนวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร
อาทิตย และวันหยุดราชการ)

2 กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการย่ืนวีซาไป
แลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15
วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)

3. ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบ
ชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ
เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เป็นตน โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร
อาทิตย และวันหยุดราชการ)
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล       


