
 

 

รหัสทัวร ADT1903761 
ทัวรไตหวัน TAIWAN FEEL LIKE 4 วัน 3 คืน (TG) 
เมืองไทเป   อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค   วัดหลงซานซื่อ 
ตึกไทเป 101(ไมรวมบัตร)   ตลาดซีเหมินติง   หนานโถว 
ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา   วดัเหวินอู   ไถจง   ตลาดฟงเจี๋ย ไนทมาเก็ต 
เมืองเจียอ้ี   อุทยานแหงชาติอาลีซาน น่ังรถไฟโบราณ 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - ไตหวัน - เถาหยวน  - เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้  
06.00น.สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร D ประตู 3 
            สายการบิน THAI AIRWAYS เจาหนาที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง 
            สําหรับทุกทาน 
08.25น. ออกเดินทางสู กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่  
             TG 632 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
             (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ช่ัวโมง) 
13.05น. ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว บริการอาหารวาง.. ชานมไขมุก + แซนวิส  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเจียอี้ ซึ่งเปนที่ตัง้ของอุทยานอาลีซาน  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  

เย็น  บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..สเตก+สลัดบาร 
 หลังอาหาร นําทานเดินทางไป ตลาดกลางคนืเจียอี ้หรือ WENHUA NIGHT 

MARKET ใหทานเลือกชิมอาหารขึ้นชื่อของเมืองเจียอ้ี  เปนเมนูแบบงายๆ ราคาไม
แพง ที่ช่ือวา “จีโรวฟم�น” หรือขาวหนาไก และอาหาร STREET FOOD ตางๆอีก
มากมาย และใหทานไดอิสระกับการชอปปم�งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ตามอัธยาศัย 

            จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL 
หรือเทียบเทา 

 
วันที่สอง  เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแหงชาติอาลซีาน - เที่ยวชมธรรมชาติ

ภายในอุทยานชิมชาอูหลง - ไถจง– รานขนมพายสับปะรด –  
 ตลาดฟงเจ๋ียไนทมาเก็ต 
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

ตอดวยนําทานสู อุทยานอาลซีาน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
นําคณะทานน่ังรถไฟโบราณชมอุทยานเปนสถานที่ทองเท่ียวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะ
ไตหวัน ตัง้แตสมัยที่ญีปุ่�นยังปกครองอยูมีทั้งนักเขียนและศิลปนมากมายมาหาแรง
บันดาลใจในการสรางผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ ทัง้ป�าไม เทือกเขา 



 

 

ลําเนาไพร สมบูรณจนหาท่ีอ่ืนเปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยท่ีครัง้หน่ึงในชีวติตองมา
เยือนนําทุกทาน เดินชมป�าสน 2,000 ป ทิวสนต้ังเรียงตระหงาน พริ้วตามลมอยางเปน
ธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกการเกบ็ภาพ  ไวในความทรงจําอยางหาที่
เปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขาอาลซีาน 

 
 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพ้ืนเมือง 
 หลังอาหาร นําทาน ชิมชาอูหลงไตหวนัแทๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันดวยสภาพ

อากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่น่ีทําใหชาท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกลอมและ
พันธุชาอูหลงที่น่ียังเปนพันธุชาท่ีนํามาปลกูในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิด
ตางๆหรือเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมือง
ซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับ 3 ของเกาะไตหวนั เมืองน้ีจะเปนศูนยกลางการเดินทางจาก
ทางดานเหนือของเกาะ และทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยูตลอดเวลา 
และใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน รานขนมพายสับปะรด ซึ่ง
มีขนมอ่ืนๆ อีกกวา100 ชนิด ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก  
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดฟงเจี๋ยไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง
ของเมอืงไถจง ใหทานไดอิสระกับการชอปปم�งเลือกซื้อส่ิงของที่ถูกใจ ทานที่ชืน่ชอบ
รองเทา ONITSUKA TIGER  
พลาดไมไดทีน่ี่ราคาถกูกวาเมืองไทยอยางแนนอน 

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายให
ทานไดเลือกชิม 

            จากนั้นนําทานเขาโรงแรมที่พัก : THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่สาม  ไถจง - หนานโถว - ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู –  
 ไทเป - รานสรอยเจอมาเน่ียม - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
             หลงัอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองหนานโถว ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึง่ไดรบั

การกลาวขานวางดงามราวกบัภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวันตั้งอยูใน
เขตของซันมูลเลกเนช่ันแนลซีนิกแอเรียซึ่ง
ทางการทองเที่ยวไตหวันไดกอตัง้ขึ้นเมื่อวันที ่24 
มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผนดนิไหว
ครั้งใหญเมื่อวันที ่21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู
ยอดเขาทีนั่บจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กิโลเมตร เปน
ทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเดน ทําใหตัว
ทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยว ซึ่งเปนที่มาของนามอันไพเราะวา 
สุริยันจันทรา ใหทานด่ืมดํ่ากับบรรยากาศรมิทะเลสาบสุริยันจันทรา  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี  
 หลังอาหาร นําทานเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี วดัเหวินหวู ซึ่งหมายถึงศาสดา

ขงจื่อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความซื่อสัตยรวมถึงสิงโตหนิออน 2 
ตัวที่ต้ังอยูหนาวัดซึ่งมมีูลคาถึงตัวละ1ลานเหรียญไตหวัน  
นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป จากน้ัน นําทานแวะชม สรอย GERMANIUM 
POWER CENTER เปนสรอย มีพลังพิเศษชวยในการปรบัสมดุลในรางกาย ซึง่
สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในรางกายใหสมดุล ชวยใหรางกายเปนปรกติ ระบบ
ไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย และยังมเีครื่องสําอาง
มากมายหลายชนิดที่ขึน้ชื่อของไตหวนั จากน้ันนําทานชม วัดหลงซานซื่อ วดัที่เกาแก
ที่สุดในไตหวัน ซึ่งขึ้นชือ่วาสวยงามที่สุดในไตหวัน
ดวยเชนกัน ภายในมีวหิารสามหลัง คอืวิหาร
ดานหนา วิหารกลางซึง่เปนวิหารหลักและวิหารที่
อยูทางดานหลัง ภายในวัดมรีายละเอียดของงาน
ฝมือท่ีงดงาม เชนบริเวณเสาหินของวิหารที่



 

 

แกะสลักเปนมังกรพนัรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง สวนดานบนหลังคาก็มีลวดลายปูน
ปم�นยิบยอยท่ีแสดงถึงฝมือของชาง โดยในแตละวันจะมีผูคนมากมายทั้งนักทองเท่ียวและ
ชาวไตหวันเองมาไหวพระที่น่ีอยูเสมอ นําทานเดินชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง ใหทานได
อิสระชอปปم�งแหลงชอปปم�ง เปรียบเสมอืนสยามสแควรในกรุงเทพฯแหลงศูนยรวมแฟชั่น
ทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มรีานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย เส้ือผา 
รองเทากีฬายี่หอดัง เชน ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, 
ADDIDAS , PUMA  ซึ่งราคาถูกกวาประเทศไทย  
จากน้ันนําทานเขาโรงแรมที่พัก : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเทา  
 

หมายเหตุ.  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการชอปปم�งมีอาหารหลากหลายให
ทานไดเลือกชิม 

   
วันที่สี่     ไทเป – อนสุรณสถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101( ไมรวมบัตรขึ้นตึกชมวิวช้ัน 89 )   
     สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
             หลังอาหาร นําทานเดินทางสู อนสุรณสถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเปนหินออนทั้งหลัง 

มีลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิง่ งดงาม มีอาณาเขตที่กวางขวาง ทํา
ใหอนุสรณแหงน้ี เปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีชือ่เสียงมากของเมืองไทเป ดานขางอาคาร
ใหญเปนหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกดวย 

 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทาน แวะถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ�ามีความสูงถึง 508 เมตรสราง
ขึ้นโดยหลักวิศวกรรมช้ันเยี่ยมสามารถทนทานตอการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวและ



 

 

การป�องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยังมลีิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอนาที
อยูท่ี 1,010 เมตร **ไมรวมบัตรขึ้นตึก** 

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

 

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

ผูใหญ 2 ทาน 
เด็กอายุ 2-11 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเดียว 
จายเพิ่ม 

16 - 19 ม.ค. 63 21,900 21,900 20,900 3,900 
7 – 10 ก.พ. 63 

**วันหยุด มาฆบูชา** 22,900 22,900 21,900 3,900 

20 - 23 ก.พ. 63 21,900 21,900 20,900 3,900 
12 - 15 มี.ค. 63 21,900 21,900 20,900 3,900 
26 - 29 มี.ค. 63 21,900 21,900 20,900 3,900 
3 – 6 เม.ย. 63 

**วันหยุด วันจกัร*ี* 22,900 22,900 21,900 3,900 

23 - 26 เม.ย. 63 21,900 21,900 20,900 3,900 
2 – 5 พ.ค. 63 

**วันหยุด วันฉัตรมงคล** 22,900 22,900 21,900 3,900 

14 - 17 พ.ค. 63 21,900 21,900 20,900 3,900 
21 - 24 พ.ค. 63 21,900 21,900 20,900 3,900 
11 - 14 มิ.ย. 63 21,900 21,900 20,900 3,900 
25 - 28 มิ.ย. 63 21,900 21,900 20,900 3,900 

 
ราคานี้ รวมภาษีนํ้ามันและประกันวินาศภยัของสายการบินแลว หากมีการประกาศเพ่ิมขึ้น

หลังจากวันที่  1 ธันวาคม 2562   ทางบรษัิทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 
 คาท่ีพักโรงแรมตามที่ระบุ (พักหองละ 2-3 ทาน) 
 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกระบุไวทุกแหง 
 คาภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 
 คารถโคชปรบัอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอม

อยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ *(สําหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป 
วงเงินประกัน ทานละ 500,000 บาท คารักษาอยู ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัท
ประกันชีวติ) 

**กรณีตองการประกันที่มีความคุมครองเพ่ิมเติม สามารถสอบถามซื้อเพ่ิมเติมได** 
 น้ําดื่มวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 
 คาระวางกระเป�าเดินทางนํ้าหนักไมเกินทานละ 2 ชิน้ น้ําหนักรวม 30 กก.  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % (เฉพาะคาบริการ) + หัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาทําพาสปอรต   
 คาใชจายสวนตัว คามนิิบาร  คาซักรดี ตางๆ 
 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ ตอทาน รวม 1,200 NTD 
 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน 
หมายเหตุ     
            บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / อาจจะใชทูไกด
หรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การ
ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบรกิารคืนได 
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

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



 

 

การยกเลิก 
1.         สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี

ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา 
2.         ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25  วันขึ้นไปเกบ็คาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 
4.         ยกเลิกกอนการเดินทาง 20  วันเกบ็คาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 
5.         ยกเวนกรุปที่เดนิทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตมีดัจํากับสายการบินหรอืคา

มัดจําท่ีพักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคนื
เงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

***หมายเหตุ..ไมนับรวมเสาร-อาทิตยและวนัหยุดนักขัตฤกษ*** 
 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

การชําระเงิน  บริษัทฯ ขอรับมัดจําในวันจองทัวรทานละ 10,000 บาท สวนที่เหลอื ทั้งหมด
ขอรับกอนเดินทาง 20  วัน 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ

และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น



 

 

ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรกต็าม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานทีใ่หบริการ บรษิัท
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบรกิารน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กาํกับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

 
เอกสารที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

หนังสือเดินทาง (ตองมีอายุคงเหลือไมตํ่ากวา 6 เดือน) 
พรอมถายสําเนามาใหกับบริษัทที่ทานจองทัวร 

หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

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


