
 

 

 รหัสทัวร ADT1901258 
 ทัวรไตหวัน กําปم�นทอง ละอองฟ�า 4 วัน 3 คืน (TG) 
 เมืองไทเป ตึก 101   อนุสรณสถานเจยีงไคเช็ค   วัดหลงซานซื่อ   ตลาดซีเหมินติง 

ไถจง   หนานโถว   ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   อุทยานแหงชาติอาลีซาน 
น่ังรถโบราณ   เมอืงเจียอ้ี   ตลาดฟงเจี๋ยไนทมาเก็ต   วัดเหวินหวู 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ไตหวัน - เถาหยวน  - ไถจง  - หมูบานญี่ปุ�นเกาฮิโนกิ -                    
เมืองเจียอี ้

06.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร D ประตู 3 
สายการบิน THAI AIRWAYS เจาหนาที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุก
ทาน 

08.25 น. ออกเดินทางสู กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 632 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ช่ัวโมง) 

12.55 น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย
แลว 
บริการอาหารวาง.. ชานมไขมุก + ขนมเคก  
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานญี่ปุ�นเกาฮิโนกิ (Hinoki Village)  
อดีตเปนบานพักของทหารญี่ปุ�นในชวงปกครองไตหวัน ภายในหมูบานจะเปนบานเกาสไตส
ญี่ปุ�นชั้นเดียว ปจจุบันเปนรานขายของเกไกมากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑที่บอกเลา
เร่ืองราวในอดีตของที่น้ีดวย ใหทานไดชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและถายรูปกับวิวสวยๆที่ไม
ควรพลาด ตอดวย นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองเจียอี้ ซึ่งเปนที่ตั้งของอุทยานอาลีซาน 

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..สเตก+สลัดบาร 
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL 
หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแหงชาติอาลีซาน –  
  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจีย๋ไนทมาเก็ต 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันเดินทางสูเมืองเจี้ยอี ้
ตอดวย  นําทานสู อุทยานอาลซีาน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  

นําคณะทานน่ังรถไฟโบราณชมอุทยานเปนสถานที่ทองเท่ียวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไตหวัน 
ตั้งแตสมัยที่ญี่ปุ�นยังปกครองอยูมีทั้งนักเขียนและศิลปนมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการ
สรางผลงานที่น่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ ทั้งป�าไม เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณจนหา
ที่อ่ืนเปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยที่ครั้งหน่ึงในชีวิตตองมาเยือนนําทุกทาน เดินชมป�าสน 
2,000 ป ทิวสนต้ังเรียงตระหงาน พร้ิวตามลมอยางเปนธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ  



 

 

ในเหมาะแกการเก็บภาพ  ไวในความทรงจําอยางหาที่เปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขา
อาลซีาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 
 หลังอาหาร นําทาน ชิมชาอูหลงไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันดวยสภาพอากาศบน

ที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่น่ีทําใหชาที่น่ีมีรสชาติดีกลมกลอมและพันธุชาอูหลงที่น่ียัง
เปนพันธุชาที่นํามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดตางๆหรือเลือกซื้อเปน
ของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับ 
3 ของเกาะไตหวัน เมืองน้ีจะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะ และทาง
ใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยูตลอดเวลา จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดฟงเจี๋ย
ไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงของเมืองไถจง ใหทานไดอิสระกับการชอป
ปم�งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ทานที่ช่ืนชอบรองเทา ONITSUKA TIGER พลาดไมไดที่นี่
ราคาถูกกวาเมืองไทยอยางแนนอน 

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายใหทานได
เลือกชิม 

จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม  ไถจง - หนานโถว - ลองเรือชมทะเลสาบสุรยัินจนัทรา – วัดเหวินหวู – 
  ไทเป - รานขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม   
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองหนานโถว 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งไดรับ
การกลาวขานวางดงามราวกับภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน
ตั้งอยูในเขตของซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิก
แอเรียซึ่งทางการทองเท่ียวไตหวันไดกอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมือง
จากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติ
จากผืนน้ําสูยอดเขาที่นับจากความสงูระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร 
เปนทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเดน ทําใหตัวทะเลสาบ
มองดูคลายพระอาทติยและพระจันทรเส้ียว ซึ่งเปนที่มาของนามอันไพเราะวา 
สุริยันจันทรา ใหทานด่ืมด่ํากับบรรยากาศริมทะเลสาบสุรยัินจนัทรา  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี  
 หลังอาหาร นําทานเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อ

เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความซื่อสัตยรวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัวที่ต้ังอยู
หนาวัดซึ่งมีมูลคาถึงตัวละ1ลานเหรียญไตหวัน นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป ใหทานได
แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน รานขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอ่ืนๆ อีกกวา
100 ชนิด ใหทานได เลือกซื้อเปนของฝาก 
จากน้ันนําทานชม วัดหลงซานซื่อ วัดที่เกาแก
ที่สุดในไตหวัน ซึ่งขึ้นชื่อวาสวยงามที่สุดใน
ไตหวันดวยเชนกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือ
วิหารดานหนา วิหารกลางซึ่งเปนวิหารหลัก
และวิหารที่ อยูทางดานหลัง ภายในวัดมี



 

 

รายละเอียดของงานฝมือท่ีงดงาม เชนบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเปนมังกรพันรอบเสา
ดูสวยงามเสมือนจริง สวนดานบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปم�นยิบยอยที่แสดงถึงฝมือของชาง 
โดยในแตละวันจะมีผูคนมากมายท้ังนักทองเที่ยวและชาวไตหวันเองมาไหวพระที่น่ีอยูเสมอๆ  
นําทานเดินชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง ใหทานไดอิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�ง เปรียบเสมือน
สยามสแควรในกรุงเทพฯแหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของ
ฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย เสื้อผา รองเทากีฬายี่หอดัง เชน ONISUKA TIGER , 
NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA  ซึ่งราคาถูกกวาประเทศไทย  

หมายเหตุ.  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายใหทานได
เลือกชิม 

จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเทา  
   

วนัที่สี่         ไทเป – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ( ไมรวมบัตร)                           
  สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ  

เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเปนหินออนทั้งหลัง มี
ลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตที่กวางขวาง ทําให
อนุสรณแหงน้ี เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดานขางอาคารใหญเปน
หอแสดงดนตรีและโรงละครอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทาน แวะถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ�ามีความสูงถึง 508 เมตรสรางขึ้น
โดยหลักวิศวกรรมชั้นเยีย่มสามารถทนทานตอการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวและการป�องกัน



 

 

วินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอนาทีอยูที่ 1,010 
เมตร **ไมรวมบัตรขึ้นตึก** 

  จากน้ันนําทานสูสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดินทาง 
14.15 น. เหิรฟ�าเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 633 
17.00 น. ถึงทาอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

 
 

อัตราคาบริการ 

 
ราคานี้ รวมภาษีนํา้มันและประกันวินาศภยัของสายการบินแลว หากมีการประกาศเพ่ิมขึ้นหลังจาก 

วันที่  1 มิถุนายน 2562   ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 
 
 
 

อัตราคาบริการ ผูใหญ 
ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11 
(เสริมเตียง) 

ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเดียว 
จายเพ่ิม 

13 - 16 มิ.ย. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 
20 - 23 มิ.ย. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 
26 - 29 ก.ค. 62 

**วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10** 23,900 23,900 22,900 3,900 

26 - 29 ก.ย. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 
11 - 14 ต.ค. 62 

**วันคลายวนัสวรรคต ร.9** 24,900 24,900 23,900 3,900 

7 - 10 พ.ย. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 
14 - 17 พ.ย. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 
5 - 8 ธ.ค. 62 

**วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9** 23,900 23,900 22,900 3,900 

22 - 25 ธ.ค. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 
 คาท่ีพักโรงแรมตามที่ระบุ (พักหองละ 2-3 ทาน) 
 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเท่ียวที่ถูกระบุไวทุกแหง 
 คาภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 
 คารถโคชปรับอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัด 

ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป วงเงินประกัน ทานละ 
500,000 บาท คารักษาอยู ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต) 
**กรณีตองการประกันที่มีความคุมครองเพ่ิมเตมิ สามารถสอบถามซื้อเพ่ิมเติมได** 

 น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 
 คาระวางกระเป�าเดนิทางนํ้าหนักไมเกินทานละ 2 ช้ิน น้ําหนักรวม 20 กก.  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %   

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาทําพาสปอรต   
 คาใชจายสวนตัว คามินิบาร  คาซักรีด ตางๆ 
 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ ตอทาน รวม 1,200 NTD 
 สวนหวัหนาทัวรแลวแตความพ่ึงพอใจในการบริการของทาน 

 
หมายเหตุ     
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือน
การเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / อาจจะใชทูไกดหรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการ
เปลีย่นแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวตามรายการ ไม
สามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

**กรณีลูกคาไมลงรานชอป ตามโปรแกรมที่ระบุไว เก็บเงินเพ่ิม 500 บาท/ราน/ทาน ทุกกรณี** 
 
 



 

 

การยกเลิก 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมี

การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25  วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20  วัน   เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 
5. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจาก
คาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

***หมายเหตุ..ไมนับรวมเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ*** 
 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอน
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด 

 
การชําระเงิน  บริษัทฯ ขอรับมัดจําในวันจองทัวรทานละ 10,000 บาท สวนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับ
กอนเดินทาง 20  วัน 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การ
เจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 



 

 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไม
รับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองที่น่ังบน
เครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถ
ที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 

หมายเหต ุ
หากสถานทูตไตหวัน มีประกาศยกเลิก การยกเวนวีซา สําหรับหนังสือเดินทางไทย หลังวันที่ 31 กรกฎาคม 
2562 ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาตามจริง 

 
เอกสารที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

หนังสือเดินทาง (ตองมีอายุคงเหลือไมต่ํากวา 6 เดือน) 
พรอมถายสําเนามาใหกับบรษัิทที่ทานจองทัวร 

หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

************************************************************* 


