
 

 

รหสัทวัรTTN1903912 
ทัวรไตหวัน  ซปุตาร ทะลุมาเลย อิอ ิอาลซีาน อาบน้ําแร 4 วัน 3 คืน (CI)  
น่ังรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน แชน้ําแรในหองสวนตัว แบบ Private Hot Spring 
ถายรูปคูแลนดมารคไตหวัน ณ ตึกไทเป 101อัศจรรยความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย
หลิ่วชิม ชอป ชิว ณ ตลาดเจียเอ้ีย ตลาดฟ�งเจ่ีย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, 
อาหารทะเลสไตลไตหวัน ฟรี WIFI บนรถ , มน้ํีาด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NT/ทริป/ตอทาน 

ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
วันแรก   กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ-ทาอากาศยานนานาชาติ

เถาหยวน เมืองเจียอี-้ตลาดเจียเอี้ย 
05.30 น. สมาชิกทกุทานพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 

ประตู  8  เคาทเตอร S สายการบินไชนา แอรไลน (CI) โดยมีเจาหนาทีค่อย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

พัก 2-3 ทานตอหอง(ไมมี
ราคาเดก็) 

พักเดี่ยว 
(จายเพ่ิม) 

วันที่ 25 - 28 มกราคม 2563 14,888.- 4,500 

วันที่ 04 - 07 กุมภาพันธ 2563 15,888.- 4,500 

วันที่ 10 - 13 กมุภาพันธ 2563 ** วันมาฆบูชา ** 16,888.- 4,500 

วันที่ 16 - 19 กมุภาพันธ 2563 15,888.- 4,500 

วันที่ 18 - 21 กมุภาพันธ 2563 15,888.- 4,500 

วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ 2563 15,888.- 4,500 

วันที่ 25 - 28 กมุภาพันธ 2563 15,888.- 4,500 

วันที่ 04 - 07 มีนาคม 2563 15,888.- 4,500 

วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2563 15,888.- 4,500 

วันที่ 08 - 11 มีนาคม 2563 15,888.- 4,500 

วันที่ 11 - 14 มีนาคม 2563 15,888.- 4,500 

วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2563 15,888.- 4,500 

วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2563 15,888.- 4,500 

วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2563 14,888.- 4,500 

วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2563 15,888.- 4,500 



 

 

[สําคญัมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว หรือเน้ือสตัวแปรรปู
เขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรบัได] 

08.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน  
CHINA AIRLINES (รวมน้ําหนักกระเป�า 20 Kg) เที่ยวบินที่ CI838 (มีอาหาร
และเครื่องดื่มบรกิารบนเครือ่ง) 

13.10 น. ถึง ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิ่นประเทศไตหวัน เร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

บาย บริการอาหารเที่ยงแบบกลอง Bubble Milk + Cake (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองเจียอี้ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  
นําทานอิสระชอปปم�ง เหวินฮวาลู  ไนทมารเกต็ หรือ ตลาดกลางคืนเจียอ้ี ใหทาน
ไดอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย  

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนเจียอ้ี …. เพ่ือความสะดวกในการช
อปปم�ง 

 ที่พัก โรงแรม Ali Mountain Oriental Prael International Hotel หรอื 
                เทียบเทา 
 
 
วันทีส่อง   เมืองเจียอ้ี-อทุยานแหงชาติอาลซีาน-น่ังรถไฟโบราณ-ชิมชาอูหลง-เมืองไถจง 
 ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู อทุยานแหงชาติอาลี
ซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซึง่เปนอุทยานที่
มีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร เปน
อุทยานทีม่คีวามสวยงามมาก นําทาน
เปล่ียน บรรยากาศ น่ังรถไฟโบราณ 
ซึ่งทางรถไฟของอาลีซานถือไดวาเปนทางรถไฟโบราณที่ติดอนัดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟ



 

 

โบราณที ่สวยที่สุดในโลก ใหทานไดด่ืมดํากับธรรมชาติของตนสนสูงชัน ทีม่ีอายกุวา
พันป ชมซากตนไมโบราณแปลกตาและตนไมนานาพันธุ ซึ่งเปนอุทยานทีม่ีความ
สมบูรณอยูมากตลอดสองขางทาง  
หมายเหต ุ: ชวงกลางเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกป เปนฤดูใบไมผลิ ดอก
ซากุระจะบานสะพรัง่พรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัสภาพ
อากาศ ใหทานไดช่ืนชมความงดงามพรอมถายรูปดอกซากรุะทบีานสะพรังรอ
ตอนรบัทาน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) 
บาย  นําทานแวะ ชิมชาอูหลง (Wolong Tea) ชา

ไตหวันแทๆ  ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน 
ดวยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็น
ตลอดปของที่น่ีทําใหชาที่น่ีมีรสชาติดีกลมกลอม 
และพันธุชาของที่น่ียังเปนพันธุชาที่นํามาปลูกใน
ประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกดวย 
อิสระชิมชาและเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางสู เมืองไถจง ต้ังอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญ
อันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง)  
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย (Feng Chia Night Market) ตลาด
กลางคืนที่ใหญที่สุดของประเทศไตหวัน มคีวามนาสนใจอยูที่ความเปนทองถิ่น และ
ของกินตางๆ ทัง้อาหารทองถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทาํให
ดึงดูดทัง้นักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดมากมาย มีสิ่งที่นาสนใจสําหรับทุกวัย  เชิญ
ทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย เพ่ือความสะดวกในการช
อปปم�ง 
ที่พัก  โรงแรม CU Hotel หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันทีส่าม   ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสรุิยันจันทรา-วดัพระถังซัมจ่ัง-วัดเหวนิหวู-หนาน
โถว-ไทเป ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตกึช้ัน 89)-ขนมพายสับปะรด-ราน
เครื่องสําอาง ตลาดกลางคนืยานซีเหมินตงิ-แชน้ําแรภายในหองพัก 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 
นําทานเดินทางสู หนานโถว เพือ่ ลองเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) 
ทะเลสาบน้ําจดืที่ใหญที่สุดในไตหวัน ต้ังอยูใน
เมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของ
เกาะไตหวัน ต้ังอยูสงูเหนือกวาระดบัน้ําทะเล
ประมาณ 748 เมตร มพีื้นที่ทัง้หมดกวา 5.4 
ตารางกิโลเมตร ลอมรอบไปดวยเทอืกเขาสงู
ใหญ มีความสงูตัง้แต 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกิดเปนววิทวิเขาที่
สวยงาม จนไดรับการขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวนั” จดุเดนคือพื้นน้ํา
สีฟ�าอมเขียวสองประกายอยางสวยงาม เมื่อมองในมมุสูง ทางดานฝم�งตะวันออกมี
ลักษณะคลายกับพระอาทติย และทางดานตะวันตกจะคลายกบัพระจันทรเส้ียว โดยมี
เกาะลาลู เปนตัวแบงอาณาเขตอยูตรงกลาง จนกลายเปนทีม่าของช่ือ ทะเลสาบสุริยัน
จันทรา นอกจากทิวทัศนธรรมชาตทิี่สวยงามแลว บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยงัรายลอม
ไปดวยวดัวาอารามนอยใหญที่สวยงามอีกหลายแหง สถานที่แหงน้ีจึงนับเปนแหลง
ทองเที่ยวสดุโรแมนติกยอดนิยมของนักทองเทีย่วทัว่โลกและคูรักชาวไตหวันเปนอยาง
มาก  
นําทานเดินทางสู วัดพระถังซัมจ่ัง (Xuanguang 
Temple) นมัสการพระอัฐิของพระพทุธเขาทีอั่น
เชิญมาจากชมพูทวีป เปนอีกวดัหน่ึงทีต่องมาเยือน
หากไดมาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดน้ีมีรูปปم�นพระ
ถังซมัจัง๋ใหนมัสการ อีกทั้งมวีิวทะเลสาบที่สวยงาม 
และพิพธิภัณฑที่จัดแสดงประวติัของพระถงัซําจั๋ง 
ภายในวดัมีบรรยาการที่สวย เงียบสงบ  



 

 

 นําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) นักทองเที่ยวชาวไทยนิยม
เรียกวา วัดกวนอู ต้ังอยูดานเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนวดัศักดิ์สิทธอีกแหง
หน่ึงของไตหวัน สถาปตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใชสีจะคลายคลึง
กับพระราชวังตองหามกูกงในเมืองปกกิ่ง ประเทศจีน ดานหนาทางเขาวดัจะมีสิงโต
หินออน 2 ตัว ซึง่มีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน ภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูป
ปم�นของศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสตัย 
ประชาชนชาวไตหวันนับถือองคเทพเจากวนอูเปนอยางมากเพราะมีความเช่ือวาเทพ
เจากวนอูเปนภาคหน่ึงขององคเงก็เซียนฮองเต ที่จุติลงมาโปรดสตัว เช่ือกันวาบารมี
ของทานสามารถขจดัภตูผีปศาจ คลาดแคลวจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการ
เจริญรุงเรือง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี (5) 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

 นําทานถายรูปกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 
101) ตึกระฟ�าที่สงูที่สุดในไตหวัน และเคย
เปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป ค.ศ. 2004  
ความสูงจากพื้นดิน 509.2 เมตร มีทัง้หมด 
101 ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเปนสวนของหอง
สรรพสินคาและรานอาหารตางๆ โดยมีสินคา
มากมายใหทานเลือกชอป ทัง้สินคาทัว่ไป ไป
จนถึงสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เปน
ตน ช้ัน 6-8 เปนศูนยกลางหองคอนโทรลของตึก ช้ึน 9-84 เปนออฟฟศเปดใหเชา 
ช้ัน 85 เปนรานอาหารและรานกาแฟ ช้ัน 88,89,91 เปนช้ันที่จะเปนจุดชมววิ และ
ช้ัน 101 จะเปนออฟฟสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกน้ีถกูออกแบบโดยสถาปนิคชาว
ไตหวัน คือ ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของอาคารเปนการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวาง
วิทยาศาสตรและไสยศาสตรคือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผนดินไหว 
หรือระบบลกูตุมแดมเปอร อันทันสมัยมีน้ําหนักถงึ 660 เมตริกตัน กับการตกแตง
ดวยรูปหวัมังกรที่มมุอาคารทัง้ 4 ดานทกุชวงช้ันเพื่อขับไลภูตผิีปศาจ ตามหลักความ



 

 

เช่ือและคําบอกเลาของซินแส นอกจากน้ันตึกน้ียังมีลฟิทที่เร็วที่สดุในโลก ทีค่วามเร็ว 
1,080 เมตรตอนาที ใช 

 เวลาเดินทางจากช้ัน 1 ไปยังช้ัน 89 เพียง 37 วินาทีเทาน้ัน  
 (ราคาทัวรไมรวมคาขึ้นลฟิทที่เรว็ทีสุ่ดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 

NTD )   
นําทานแวะชิม ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมที่ถอืไดวามี
แหลงกําเนิดมาจากเกาะไตหวัน เน้ือแป�งหอมเนยหอหุมแยมสับปะรด รสชาตมิคีวาม
หวาน และความมันของเนยเล็กนอย ผสมกับรสเปร้ียวของสับปะรด ทําใหมีรสชาติที่
กลมกลอมจนเปนที่นิยม ดวยรสชาตทิี่เปนเอกลักษณไมเหมอืนใคร ทาํใหขนมพาย
สับปะรดเปนขนมที่ขึ้นช่ือของเกาะไตหวัน ไมวาใครที่ไดมาเยือนกต็องซื้อเปนของฝาก
ติดมอืกลับบาน นอกจากขนมพายสับปะรดแลว ยงัมขีนมอีกมากมายใหเลือกชิม และ
เลือกซื้อ เชน ขนมพระอาทติย  ขนมพายเผือก เปนตน อิสระใหทุกทานเดินเลือกซื้อขนม 
นําทานเดินทางสู รานเครื่องสําอาง (Cosmetics Shop) ช่ือดังของประเทศ
ไตหวัน หน่ึงในสถานทีช่อปปم�งทีต่องไปเยอืนสักคร้ัง เพราะเคร่ืองสําอางคที่ประเทศ
ไตหวันมีราคาถกูวาที่ประเทศไทยมาก  ไมวาจะเปนแบรนดที่ผลติขึ้นเองในประเทศ 
เชน My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึแบรดทองถิ่น ผลติภัณฑจาก
ประเทศเกาหลี หรือแมกระทัง้ญี่ปุ�นอยาง Shiseido, Biore, Majorica เปนตน 
ซึ่งราคาจะถูกพอๆ กับประเทศที่นําเขามา และสินคาบางช้ินอาจจะราคาถูกกวาดวย
ซํ้า  อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนยานซีเหมิ
นติง (Ximending Night Market) ไนทมา เก็ต
ที่มีช่ือเสียง อีกหน่ึงไฮไลตของเมอืงไทเป 
แหลงชอปปم�งทีม่ีลกัษณะเปนตรอกซอย 
บรรยากาศคลายกับยานสยามสแควรของ
กรุงเทพ ศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยของเหลาวัยรุน
ไตหวันและนักทองเที่ยว สินคาที่น่ีจะมีทัง้สินคาแฟช่ันทั่วไป และสินคาแบรนดเนม 
เชน Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เปนตน มีรานคาของฝาก 



 

 

กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย รวมไปถงึคาเฟ� แหลงแฮงเอาต รานอาหาร และสตรีทฟู�ด 
สินคาแฟช่ันเทรนใหมที่หลากหลาย เชิญทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินตงิ…. เพ่ือความสะดวกใน
การชอปปم�ง 
ที่พัก โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเทา 
  พิเศษ !! ใหทานผอนคลายความเม่ือยลา จากการเดินทางดวยการแชน้ําแร แบบ

บรรยากาศสวนตัวภายในหองพัก  
 
วันทีส่ี่  ศูนยสรอยสุขภาพ-อทุยานเหยหลิว่-เมืองโบราณจิ่วเฟم�น- อนุสรณสถานเจียง

ไคเชก MITSUI OUTLET MALL-ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ทาอากาศ
ยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
นําทานเดินทางสู ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Power Center) เปนศูนย
เคร่ืองประดับที่ทาํจากเจอรเมเนียมเพื่อสุขภาพ ชวยเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหติ 
อาการปวดขอ ไมเกรน ปวดกลามเน้ือ ปวดขอ และยงั
สามารถดูดรังสีตางๆ เชน แสงจากทวีี หรือ รังสีจาก
โทรศัพทมือถือ ไดอกีดวย เจอรเมเนียมถือเปน
เคร่ืองประดับลํ้าคาของไตหวันมาต้ังแตโบราณจนถึง
ปจจุบัน นอกจากน้ันยงัมี หยกไตหวัน (หยกตาแมว) และ
ปะการังแดง ที่เปนของฝากขึ้นช่ือของไตหวันและเปนที่นิยมอยางมากในเอเชีย 
นําทานเดินทางสู อทุยานเหยหลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลกัษณะเปนแหลมทอด
ยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดทีม่ีช่ือเสียงเตม็ไปดวยโขดหินทีม่ีรูปทรงแปลกตา
และงดงาม ซึง่เกิดจากการกดักรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และ
รองเทาเทพธิดา รปูเทียน ดอกเห็ด เตาหู รงัผึ้ง ซึง่มีช่ือเสยีงทั่วทั้งเกาะไตหวนั 
และ ทัว่โลก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน (7) 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจิ่วเฟم�น (Jiufen 
Old Street) ต้ังอยูบนเขา ทศันียภาพสวยงาม 
ดานหลังเปนภูเขา ดานหนาเปนววิทะเลจีหลง 
แตเดิมเคยเปนหมูบานเล็กๆ ที่โอบลอมดวยทวิ
เขา และมองเหน็ทองทะเลอยูลิบๆ หมูบานแหง
น้ีอดีตเคยเปนเหมืองทองคําทีม่ีช่ือเสียงต้ังแต
สมัยกษตัริยกวงสวี้ แหงราชวงศชิง โดยต้ังแตชวงป ค.ศ. 1890 ไดมีการสํารวจพบแร
ทองคํา ญี่ปุ�นที่เปนผูครอบครองไตหวันขณะน้ัน ไดเนรมติใหที่น่ีเปนเหมืองทอง โดย
ใชแรงงานหลักคือเชลยศึก ซึง่นํามาซึง่ความมัง่คัง่และคกึคักใหกับเมอืง แตเมือ่แร
ทองคํารอยหรอ จนบริษัทเอกชนของไตหวนัทีม่ารับชวงตอในชวงป ค.ศ. 1987 ตอง
ประสบภาวะขาดทุนจนตองปดกิจการไปในที่สดุ จนเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางของ
ญี่ปุ�นอยางสตูดิโอจิบลิ ไดใชเปนฉากหลงัของหนังการตูนที่โดงดังจนควารางวัลออ
สการมาครองในป 2002 กับเร่ือง  “SPIRIT AWAY” นอกจากน้ีภายในหมูบานที่
เต็มไปดวยอาคารโบราณยอนยคุอันเปนเสนหหลักของเมืองน้ี ทั้งสองขางทาง มี
สินคาขายอยูมากมาย ไมวาจะเปน ของที่ระลกึ อาหารทองถิ่น ชุดเสื้อผากี่เพา 
รานอาหาร เปนตน 

 
*** หมายเหต ุหากทริปเดนิทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรงกับวนัเสารและอาทิตย
จะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะได
สัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน 
***   
นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียง
ไคเชก (Chiang Kai-Shek 
Memorial Hall) สถานที่ทีถ่ือไดวา
เปนสัญญลักษณของประเทศอีกแหง
หน่ึง ต้ังโดดเดนอยูกลางจตุรัสเสรีภาพ 
ถูกสรางเพื่อรําลึกและเทดิทูนถึงอดีต
ประธานาธบิดี เจียง ไคเช็ค ผูนําที่ไดรับ



 

 

ความเคารพและศรัทธาจากคนไตหวันมาอยางยาวนาน สถาปตยกรรมการกอสราง
เปนลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเปนสีขาว ผนังทําดวยหนิออนทั้ง 4 ดาน หลังคาสีน้ํา
เงินรูปทรง 8 เหล่ียม สวนบนเปนรูปทรงพีระมดิ ออกแบบตามหอฟ�าเทียนฐานในกรุง
ปกกิ่ง ประเทศจีน บันไดดานหนามีทั้งหมด 89 ขั้นเทากับอายุของทานประธานาธบิดี 
ภายในอาคารจะมีรูปปم�นจําลองของทาน เจียง ไคเช็ค ทาํขึ้นมาจากทองสัมฤทธิ์ขนาด
ใหญในทาน่ังทีม่ีใบหนายิม้แยมตางจากรูปปم�นของทานในที่อ่ืนๆ ซึ่งจะมทีหารยืนเฝ�า
ไว 2 นายอยูตลอดเวลา กาํแพงดานหลังจะมปีรัชญาที่ทานใชในการปกครองประเทศ 
3 คําคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร และไฮไลทอีกอยางหน่ึงคือ “พิธี
เปล่ียนเวรทหาร” ซึง่มีขึ้นทุกๆ ตนช่ัวโมง ต้ังแตเวลา 10:00 - 16:00 น.   
นําทานเดินทางสู MITSUI OUTLET MALL แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่เปน 
OUTLET MALL ขนาดใหญ สวนใหญจะเปนแบรนดที่เหลานักชอปปم�งรูจกักนัอยู
แลว เชน Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo 
Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และ
อ่ืนๆ อีกมากมายดวยราคาสินคาที่ถกูกวาราคาตลาดทัว่ไป 35% – 70% 
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน เพื่อเดินทางกลบัสู
ประเทศไทย  
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
23.20 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ โดยสายการบิน  CHINA 

AIRLINES (รวมน้ําหนักกระเป�า 20 Kg) เที่ยวบินที่ CI837 (มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

02.20+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 

 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกบัสภาวะ

อากาศและเหตสดุวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคญั*** 

 
 
หมายเหต ุ!! หากทางสายการบินไชนา แอรไลน (CI) มีการประกาศปรับราคาภาษีน้ํามัน
เพ่ิมข้ึนทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทวัรขึน้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของไตหวันรวมกบัการทองเที่ยวกาํหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทัว่ไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล คือ ชาอูหลง, ขนมพาย
สับปะรด, รานเครื่องสําอาง, ศนูยสรอยสุขภาพ ซึง่จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทวัรดวย
เน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทกุทานทราบวารานรัฐบาลทุกราน
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึน้อยูกับความพอใจของลกูคาเปนหลัก ไมมี
การบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้นและถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  
หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน  
 
 
 
 
 
 
** ราคาสําหรับลูกคาทีไ่มตองการตั๋วเครื่องบิน 9,888 บาท ** 

ราคาเดก็ทารก (อายุไมถงึ 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลบั)  ทานละ 5,000.- 
ราคาน้ีรวมรายการทวัร ตั๋วเครื่องบิน 

 



 

 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวนัจองทวัร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตวัทานเอง ** 
 
 
หมายเหต:ุอตัราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน จากสายการบิน ดงัน้ันเมื่อ
ทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดนิทาง
ได บรษัิทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณทีีท่านเดินทางมา
จากตางจงัหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบรษัิทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง 
มิฉะน้ันบรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 

บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบรกิาร
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิ
อาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่น
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  



 

 

  รวมน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่สามารถโหลดไดน้ําหนัก 30 กก./ทาน และ ถือขึ้นเคร่ืองไดทาน
ละ 7 กก./1ใบ 

  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

  ภาษมีูลคาเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % 
 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 
คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาไตหวัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ) ตองยื่นวีซาเขา
ไตหวันมีคาธรรมเนียม 1,700 บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใช
ระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ (สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหม]ู หากมี
ประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้นตามจริง และทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด) 

× กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกิน
น้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

× คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
× คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
× ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,500 NTD /ทาน/

ทริป) ในสวนคาทปิหัวหนาทวัรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เดก็ตองเสียคาทิป
เทาผูใหญ) 

เดินทางขึ้นตํ่า 10 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 



 

 

  มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคาทาํ
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมดัจําตามที่กาํหนด ขออนุญาตตดัที่น่ังใหลกูคาทานอ่ืนทีร่ออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไมมี

เงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงนิไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบช่ืุอพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายช่ือสํารองทีน่ั่ง ผูเดินทางตองสงสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกลุ และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบนิทัง้สิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
 
 
หมายเหต ุ:  
  สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถงึ 18 ป และไมไดเดินทางกบับดิา มารดา ตองมีจดหมาย

ยินยอมใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
  กรณีลกูคาถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทําวีซากอนเดิน

ทางเขาไตหวัน 
 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทวัรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสทิธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหต ุ: กรณุาอานศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษัิท 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถงึ 10 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตตุางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 

การประทวง, การนัดหยดุงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกั
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั 
ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรณุาแจงบรษัิทฯ 
อยางนอย 7 วนักอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพกัแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพกัคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทติย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพนิิจ
ของมคัคุเทศก และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิม่เวลาได โดยมคัคเุทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลกั จงึขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมดัจําคืน ไมวากรณี



 

 

ใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/
ทาน/ราน 

17. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุ
คร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น  

18. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจ
แกไขได 
 
**สําคัญ!! บริษทั ทําธรุกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน  
ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาไตหวนัโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการ
ตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและไตหวนั ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ันลกูคา
ทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ 
ทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................. วันเดินทาง..................................................... 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ............................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 



 

 

จํานวนหองพักที่ใชท้ังหมด............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือววั  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
(..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


