
 

 

รหสัทวัร TTN1903914 
ทัวรไตหวัน สรุิยันจันทรา อาลีซาน 5 วนั 4 คืน (TG) 
ซุปตาร…ซากรุะ ภาค 2  กาํหนดการเดินทาง  12 - 16 เมษายน 2562 น่ังรถไฟโบราณ ชมดอก
ซากุระจะบานสะพร่ัง ณ อุทยานอาลีซาน อัศจรรยความงดงามของธรรมชาต ิณ อุทยานเหยหลิ่ว 
หมูบานสายรุง สถานที่เช็คอินชิคๆ ในเมืองไถจง ชิม ชอป ชิว ณ ตลาดฟ�งเจ่ีย ตลาดซีเหมินติง 
และ ตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เส่ียวหลงเปา, สกุี้สไตลไตหวัน TAKAO และ
อาหารทะเลสไตลไตหวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NT/ทริป/ตอทาน 
ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

 
 

วันแรก   กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ-ทาอากาศยานนานาชาติ
เถาหยวน เมืองผูหลี-่ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจ่ัง-วัดเหวินหวู-
เมืองเจียอี ้

 
04.00 น. สมาชิกทกุทานพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู  4  เคาทเตอร 

สายการบินไทย แอรเวย (TG) โดยมีเจาหนาที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทาง
และนําทานโหลดสมัภาระ 
 [สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว หรือเน้ือสัตวแปรรูป
เขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรบัได] 
 

07.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน  
THAI AIRWAYS (รวมน้ําหนักกระเป�า 30 Kg) เที่ยวบินที่ TG634 (มีอาหาร
และเครื่องดื่มบรกิารบนเครือ่ง) 

 
11.50 น. ถึง ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิ่นประเทศไตหวัน เร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

วันเดินทาง 
     พักหองละ 

2-3 ทาน 
(ทานละ) 

เด็ก 2-12 ป (เสริม
เตียง/ไมเสริม
เตียง)ทานละ 

เตียงเดี่ยวเพ่ิม
ทานละ 

วันที่ 12 - 16 เมษายน2562 

(วันสงกรานต)    
      30,888 30,888 6,500 



 

 

 
บาย บริการอาหารเที่ยงแบบกลอง Bubble Milk + Cake (1) 

                        นําทานเดินทางสู เมืองผูหลี ่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
                     นําทาน ลองเรือทะเลสาบสรุิยันจันทรา (Sun Moon 

Lake) ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในไตหวัน ต้ังอยู
ในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของ
เกาะไตหวัน ต้ังอยูสงูเหนือกวาระดบัน้ําทะเล
ประมาณ 748 เมตร มพีื้นที่ทัง้หมดกวา 5.4 
ตารางกิโลเมตร ลอมรอบไปดวยเทอืกเขาสงูใหญ มี
ความสูงต้ังแต 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจน
เกิดเปนววิทวิเขาที่สวยงาม จนไดรับการขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหง
ไตหวัน” จดุเดนคือพื้นน้ําสีฟ�าอมเขียวสองประกาย
อยางสวยงาม เมือ่มองในมมุสูง ทางดานฝم�ง
ตะวันออกมีลกัษณะคลายกับพระอาทติย และ
ทางดานตะวันตกจะคลายกับพระจันทรเส้ียว โดยมี
เกาะลาล ูเปนตัวแบงอาณาเขตอยูตรงกลาง จน
กลายเปนทีม่าของช่ือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
นอกจากทวิทศันธรรมชาติที่สวยงามแลว บริเวณ
รอบๆ ทะเลสาบยงัรายลอมไปดวยวดัวาอารามนอยใหญที่สวยงามอีกหลายแหง 
สถานทีแ่หงน้ีจึงนับเปนแหลงทองเที่ยวสุดโรแมนติกยอดนิยมของนักทองเที่ยวทั่วโลก
และคูรักชาวไตหวันเปนอยางมาก  

        นําทานเดินทางสู วัดพระถังซัมจ่ัง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิอง
พระพทุธเขาที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เปนอีกวดัหน่ึงทีต่องมาเยือนหากไดมาที่
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วดัน้ีมีรูปปم�นพระถงัซมัจั๋งใหนมัสการ อีกทั้งมวีิวทะเลสาบที่
สวยงาม และพพิิธภัณฑที่จดัแสดงประวติัของพระถังซาํจั๋ง ภายในวดัมีบรรยาการที่
สวย เงียบสงบ  

  นําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) นักทองเที่ยวชาวไทยนิยม
เรียกวา วัดกวนอูต้ังอยูดานเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนวดัศักดิ์สิทธอีกแหง



 

 

หน่ึงของไตหวัน สถาปตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใชสีจะคลายคลึง
กับพระราชวังตองหามกูกงในเมือง 
 ปกกิ่ง ประเทศจีน ดานหนาทางเขาวดัจะมีสงิโตหินออน 2 ตัว ซึง่มมีูลคาตัวละ 1 
ลานเหรียญไตหวัน ภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจือ้ เทพเจาแหง
ปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย ประชาชนชาวไตหวันนับถือองค
เทพเจากวนอูเปนอยางมากเพราะมีความเช่ือวาเทพเจากวนอูเปนภาคหน่ึงขององค
เง็กเซียนฮองเต ที่จุติลงมาโปรดสตัว เช่ือกันวาบารมีของทานสามารถขจดัภตูผีปศาจ 
คลาดแคลวจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง  
 

คํ่า    บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธบิด ี(2)  
นําทานเดินทางสู เมืองเจียอี ้(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เพื่อ
พักผอนเตรียมเดินทางสู อุทยานอาหลีซานในวันรุงขึ้น 
 

ที่พัก โรงแรม Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel หรือ
เทียบเทา 

 
วันทีส่อง   เมืองเจียอ้ี-อทุยานแหงชาติอาลซีาน-น่ังรถไฟโบราณ-ชิมชาอูหลง-เมืองไถจง 
 ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

           นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลี
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 (4) 
 

บาย  นําทานแวะ ชิมชาอูหลง (Wolong Tea) ชาไตหวันแทๆ  ที่จะนิยมปลูกกันมากทาง
แถบอารีซัน ดวยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่น่ีทําใหชาทีน่ี่
มีรสชาติดีกลมกลอม และพันธุชาของที่น่ียงั
เปนพันธุชาที่นํามาปลูกในประเทศไทยทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยอีกดวย อิสระชิมชา
และเลือกซือ้เปนของฝากตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางสู เมืองไถจง ต้ังอยูในภาค
ตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญ
อันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง)  

        นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนฟ�งเจีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาด
กลางคืนที่ใหญที่สุดของประเทศไตหวัน มคีวามนาสนใจอยูที่ความเปนทองถิ่น และ
ของกินตางๆ ทัง้อาหารทองถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทาํให
ดึงดูดทัง้นักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดมากมาย มีสิ่งที่นาสนใจสําหรับทุกวัย  เชิญ
ทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย เพ่ือความสะดวกในการ 

ชอปปم�ง 
ที่พัก  โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันทีส่าม   หมูบานสายรุง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณสถานเจียงไคเชก-ตกึ
ไทเป 101(ไมรวมคาขึน้ตึกช้ัน 89)-ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
                      นําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง (Rainbow 

Village) สถานที่เช็คอินชิคๆ ในเมอืงไถจง ไตหวัน 
เปนหมูบานเล็กๆ สีสันสดใส ที่โดดเดนสะดุดตา เปน
หมูบานเกาของทหารผานศึกในยคุสงครามกลางเมือง
ของจีนที่ลี้ภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ทีต่อนแรกก็เกือบจะถ ู
กร้ือทิ้ง แตไดมีทหารเกาช่ือ Huang Yung-Fu ปจจุบันอาย ุ95 ป (2018) หรือ
เรียกกนัวา อากงฝู เปนคนวาดรูปและลวดลายตางๆ น้ีเองทั้งหมด เปนการสงทาย
กอนที่จะจากไป หมูบานสายรุงแหงน้ีช่ือเสียงระดบัประเทศ และมกีาร 
ประกาศจากทางรัฐบาลใหเปนพื้นที่อนุรักษ และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวช่ือดังของ
เมืองไทจง  
นําทานเดินทางกลับสู ไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ
ไตหวัน 
นําทานแวะชิม ขนมพายสบัปะรด (Vigor 
Pineapple Cake) ขนมที่ถอืไดวามี
แหลงกําเนิดมาจากเกาะไตหวัน เน้ือแป�งหอม
เนยหอหุมแยมสับปะรด รสชาตมิคีวามหวาน 
และความมันของเนยเล็กนอย ผสมกับรส
เปร้ียวของสับปะรด ทําใหมรีสชาติทีก่ลม
กลอมจนเปนที่นิยม ดวยรสชาติที่เปนเอกลกัษณไมเหมือนใคร ทําใหขนมพาย
สับปะรดเปนขนมที่ขึ้นช่ือของเกาะไตหวัน ไมวาใครที่ไดมาเยือนกต็องซื้อเปนของฝาก
ติดมอืกลับบาน นอกจากขนมพายสับปะรดแลว ยงัมขีนมอีกมากมายใหเลือกชิม และ
เลือกซื้อ เชน ขนมพระอาทติย  ขนมพายเผือก เปนตน อิสระใหทุกทานเดินเลือกซื้อขนม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูเสีย่วหลงเปา  (6) 
บาย นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial 

Hall) สถานที่ทีถ่ือไดวาเปนสัญญลักษณของประเทศอีกแหงหน่ึง ต้ังโดดเดนอยูกลาง



 

 

จตุรัสเสรีภาพ ถูกสรางเพื่อรําลึกและเทดิทูนถงึอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผูนํา
ที่ไดรับความเคารพและศรัทธาจากคนไตหวันมาอยางยาวนาน สถาปตยกรรมการ
กอสรางเปนลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเปนสีขาว ผนังทําดวยหินออนทัง้ 4 ดาน 
หลังคาสีน้ําเงินรูปทรง 8 เหล่ียม สวนบนเปนรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอฟ�า
เทียนฐานในกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน บันไดดานหนามีทัง้หมด 89 ขั้นเทากับอายุของ
ทานประธานาธิบดี ภายในอาคารจะมีรูปปم�นจาํลองของทาน เจียง ไคเช็ค ทาํขึ้นมา
จากทองสมัฤทธิข์นาดใหญในทาน่ังทีม่ีใบหนายิ้มแยมตางจากรูปปم�นของทานในที่
อ่ืนๆ ซึง่จะมีทหารยืนเฝ�าไว 2 นายอยูตลอดเวลา กําแพงดานหลงัจะมีปรัชญาทีท่าน
ใชในการปกครองประเทศ 3 คําคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร 
และไฮไลทอีกอยางหน่ึงคอื “พธิีเปล่ียนเวรทหาร” ซึง่มขีึ้นทกุๆ ตนชั่วโมง ต้ังแตเวลา 
10:00 - 16:00 น. 

 นําทานถายรูปกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตึกระฟ�าที่สูงที่สดุในไตหวัน และ
เคยเปนตึกที่สงูที่สดุในโลกในป ค.ศ. 2004  ความสูงจากพื้นดิน 509.2 เมตร มี
ทั้งหมด 101 ช้ัน ช้ัน 1-5 จะเปนสวนของหองสรรพสินคาและรานอาหารตางๆ โดยมี
สินคามากมายใหทานเลือกชอป ทัง้สินคาทัว่ไป ไปจนถงึสินคาแบรนดเนมมากมาย 
เชน Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เปนตน ช้ัน 6-8 เปนศูนยกลางหอง
คอนโทรลของตึก ช้ึน 9-84 เปนออฟฟศเปดใหเชา ช้ัน 85 เปนรานอาหารและราน
กาแฟ ช้ัน 88,89,91 เปนช้ันที่จะเปนจุดชมววิ และช้ัน 101 จะเปนออฟฟสของ
ทีมงานตึกไทเป 101 ตึกน้ีถกูออกแบบโดยสถาปนิคชาวไตหวนั คือ ซ ีวาย ล ีโดย
รูปแบบของอาคารเปนการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางวทิยาศาสตรและไสย
ศาสตรคือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผนดินไหว หรือระบบลกูตุมแดม
เปอร อันทันสมัยมีน้ําหนักถงึ 660 เมตริกตนั กับการตกแตงดวยรปูหวัมงักรทีม่มุ
อาคารทัง้ 4 ดานทกุชวงช้ันเพื่อขบัไลภติูผีปศาจ ตามหลักความเช่ือและคําบอกเลา
ของซินแส นอกจากน้ันตึกน้ียังมีลิฟทที่เร็วที่สดุในโลก ทีค่วามเร็ว 1,080 เมตรตอ
นาท ีใช 

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

NTD )   



 

 

นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง (Ximending Night Market) 
ไนทมาเกต็ทีม่ีช่ือเสียง อีกหน่ึงไฮไลตของเมืองไทเป แหลงชอปปم�งทีม่ีลกัษณะเปน
ตรอกซอย บรรยากาศคลายกับยานสยามสแควรของกรุงเทพ ศูนยรวมแฟช่ันทันสมัย
ของเหลาวัยรุนไตหวันและนักทองเที่ยว สินคาที่น่ีจะมีทัง้สินคาแฟช่ันทั่วไป และสินคา
แบรนดเนม เชน Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เปนตน มี
รานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย รวมไปถึงคาเฟ� แหลงแฮงเอาต 
รานอาหาร และสตรีทฟู�ด สินคาแฟช่ันเทรนใหมที่หลากหลาย เชิญทานอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูสุกีส้ไตลไตหวนั TAKAO 1 เซ็ท/ทาน (7)  
 
ที่พัก  โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
วันทีส่ี่  ศูนยสรอยสุขภาพและDUTY FREE-อทุยานเหยหลิ่ว-เมืองโบราณจิว่เฟم�น-ราน

เครื่องสําอางค-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

           นําทานเดินทางสู ศนูยสรอยสุขภาพ (Germanium Power Center) เปนศูนย
เคร่ืองประดับที่ทาํจากเจอรเมเนียมเพื่อสุขภาพ ชวยเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหติ 
อาการปวดขอ ไมเกรน ปวดกลามเน้ือ ปวดขอ และยงัสามารถดูดรังสีตางๆ เชน แสง
จากทวีี หรือ รังสีจากโทรศัพทมือถือ ไดอีกดวย เจอรเมเนียม
ถือเปนเคร่ืองประดับลํ้าคาของไตหวนัมาต้ังแตโบราณจนถึง
ปจจุบัน นอกจากน้ันยงัมี หยกไตหวัน (หยกตาแมว) และ
ปะการังแดง ที่เปนของฝากขึ้นช่ือของไตหวันและเปนที่นิยม
อยางมากในเอเชีย) และภายในรานจะมีสินคาปลอดภาษี 
DUTY FREE ซึง่มีสินคาแบรนดเนมช้ัน  นําใหทานไดเลือกซื้อมากมายในราคาทีถู่ก
เปนพิเศษ 

        นําทานเดินทางสู อทุยานเหยหลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลักษณะเปนแหลมทอด
ยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดทีม่ีช่ือเสียงเตม็ไปดวยโขดหินทีม่ีรูปทรงแปลกตา
และงดงาม ซึง่เกิดจากการกดักรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และ
รองเทาเทพธิดา รปูเทียน ดอกเห็ด เตาหู รงัผึ้ง ซึง่มีช่ือเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวนั 
และ ทัว่โลก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน (9) 
 
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 รานเครื่องสําอางค (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 ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เปนตลาด
กลางคืนที่ใหญที่สุดในกรุงไทเป และโดงดงัที่สดุอกีดวย ของขายที่น่ีแทบจะมคีรบทุก
อยาง ไมวาจะเปน ของกิน ของฝาก เส้ือผา รองเทา  เปดจนถึงเที่ยงคืน เพราะเหตุน้ี 
ซื่อหลินเลยกลายเปนสถานที่ Night Life อันโดงดงัของไตหวัน เชิญทานอิสระชอป
ปم�งตามอัธยาศัย 
 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนซื่อหลนิ…. เพ่ือความสะดวกใน
การชอปปم�ง 

 
ที่พัก  โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันทีห่า  GLORIA OUTLETS-ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ทาอากาศยาน

นานาชาตสิุวรรณภูมิ กรงุเทพมหานคร 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

        นําทานเดินทางสู GLORIA OUTLETS ซึ่งเปนหางเอาทเล็ตสไตลอเมริกนัแหงแรก
ในไตหวัน  ต้ังอยูบริเวณติดกับสถานีรถไฟความเร็วสูงและสถานีรถไฟฟ�าเถาหยวน
เอาทเล็ตแหงน้ีมทีั้งหมด 4 เฟส  เฟสแรกประกอบดวยรานขายสินคาแบรนดดังรวม 
102 ยี่หอ ซึ่งลดราคาถูกกวาราคาปกติเฉลี่ยประมาณ 35% ในจํานวนน้ีมีสินคาแบ
รนดเนมที่เพิง่เปดช็อปสาขาในไตหวันเปนคร้ังแรก 24 แบรนด  นอกจากนี้ยงัมรีาน 
“นิชิกิราเมง็” (錦拉麵 Nishiki Ramen) ซึ่งเปนรานราเมง็ที่โดงดงัตองจนตองตอ
แถวรอยาวที่สดุในญีปุ่�น ทัง้ 7 สาขาในญี่ปุ�นตองตอแถวรอ 1-2 ช่ัวโมง มาเปดสาขา
แรกในไตหวันทีห่างกลอเรียเอาทเล็ตสแหงน้ีอีกดวย 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน เพื่อเดินทางกลบัสู
ประเทศไทย  

14.05 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ โดยสายการบิน  THAI 
AIRWAYS (รวมน้ําหนักกระเป�า 30 Kg) เที่ยวบินที่ TG633 (มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

16.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
 

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

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกบัสภาวะ
อากาศและเหตสดุวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคญั*** 



 

 

หมายเหต ุ!! หากทางสายการบินไทย (TG) มีการประกาศปรบัราคาภาษีน้ํามันเพ่ิมขึน้ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาทัวรขึ้นโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของไตหวันรวมกบัการทองเที่ยวกาํหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทัว่ไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล คือ ชาอูหลง, ขนมพาย
สับปะรด, DUTY FREE, ศูนยสรอยสุขภาพ และรานเครื่องสําอางค ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาราน
รัฐบาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบรโิภคขึ้นอยูกับความพอใจของลกูคา
เปนหลัก ไมมีการบงัคับใดๆ ทั้งสิ้นและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทาง
รัฐบาลไตหวัน  หรอืหากทานตองการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัที่มีการลงรานรัฐบาล  ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงนิ 500 NTD/
ทาน/ราน  

 
 

** ราคาสําหรับลูกคาทีไ่มตองการตั๋วเครื่องบิน 16,888 บาท ** 

ราคาเดก็ทารก (อายุไมถงึ 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลบั)  ทานละ 7,000.- 
ราคาน้ีรวมรายการทวัร ตั๋วเครื่องบิน 

 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวนัจองทวัร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตวัทานเอง ** 

 
 

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



 

 

ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่น
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราคาบริการรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
  รวมน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่สามารถโหลดไดน้ําหนัก 30 กิโลกรัม  
  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 30 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 ขออนญุาตตัดที่นัง่ใหลกูคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิโดยไมมี

เงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทัง้หมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบชุื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบคาเสยีหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกบับดิา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
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 ในวันน้ันๆมิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ



 

 

เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์ในการ
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  
ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาไตหวนัโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคน

เขาเมือง ทัง้ไทยและไตหวัน ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ันลูกคาทกุทาน
ตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ 

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 
 
(..............................................................) 

นามสกุล (ภาษาไทย) นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)  (ว/ด/ป) 


