
 

 

รหัสทัวร TTN1903870 

ทัวรไตหวัน สุริยนัจันทรา อาลซีาน 5 วัน 4 คืน (TG) 
นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน 
อัศจรรยความงดงามของธรรมชาต ิณ อุทยานเหยหลิว่ 
หมูบานสายรุง สถานที่เช็คอินชิคๆ ในเมืองไถจง 
ชิม ชอป ชิว ณ ตลาดฟ�งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลิน 
เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบด,ี เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตลไตหวัน TAKAO และ
อาหารทะเลสไตลไตหวัน 

 



 

 

วันเดินทาง 
ผูใหญ พักหองละ 

2-3 ทาน (ทานละ) 

เด็ก 2-12 ป 
(เสริมเตียง/ไม

เสริมเตียง)
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่มทาน

ละ 

 
วันที่ 12 - 16 เมษายน 2562   

(วันสงกรานต) 

30,888 30,888 6,500 

 
ราคานีไ้มรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 NT/ทริป/ตอทาน 

ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
 

วันแรก   กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- 
 ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน 
 เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจ่ัง-วัดเหวินหวู-เมืองเจียอี้ 

04.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู  4  เคาทเตอร 
สายการบินไทย แอรเวย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และนําทานโหลดสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวแปร
รูปเขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

07.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการ
บิน  THAI AIRWAYS (รวมนํ้าหนักกระเป�า 30 Kg) เที่ยวบินที่ TG634 (มี
อาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

11.50 น. ถึง ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิ่นประเทศไตหวัน เร็ว
กวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

บาย บริการอาหารเที่ยงแบบกลอง Bubble Milk + Cake (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองผูหลี่  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  



 

 

นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun 
Moon Lake) ทะเลสาบนํ ้าจืดที ่ใหญที ่ส ุดใน
ไตหวัน ตั้งอยูในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทาง
ตอนกลางของเกาะไตหวัน ตั ้งอยู สูงเหนือกวา
ระดับนํ ้าทะเลประมาณ 748 เมตร ม ีพ ื ้นที่
ทั้งหมดกวา 5.4 ตารางกิโลเมตร ลอมรอบไปดวย
เทือกเขาสูงใหญ มีความสูงตั้งแต 600 - 2,000 
เมตร สลับกันไปจนเกิดเปนวิวทิวเขาที่สวยงาม จนไดรับการขนานนามวาเปน 
“สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จุดเดนคือพื้นนํ้าสีฟ�า
อมเขียวสองประกายอยางสวยงาม เมื่อมองในมุมสูง 
ทางดานฝم�งตะวันออกมีลักษณะคลายกับพระอาทิตย 
และทางดานตะวันตกจะคลายกับพระจันทรเสี ้ยว 
โดยมีเกาะลาลู เปนตัวแบงอาณาเขตอยูตรงกลาง 
จนกลายเปนที ่มาของชื ่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
นอกจากทิวทัศนธรรมชาติที ่สวยงามแลว บริเวณ
รอบๆ ทะเลสาบยังรายลอมไปดวยวัดวาอารามนอยใหญที่สวยงามอีกหลายแหง 
สถานที่แหงนี้จึงนับเปนแหลงทองเที่ยวสุดโรแมนติกยอดนิยมของนักทองเที่ยวทั่ว
โลกและคูรักชาวไตหวันเปนอยางมาก  
นําทานเดินทางสู วัดพระถังซัมจั่ง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐิ
ของพระพุทธเขาที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป เปนอีกวัดหนึ่งที่ตองมาเยือนหากไดมา
ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนี้มีรูปปم�นพระถังซัมจั๋งใหนมัสการ อีกทั้งมีวิวทะเลสาบ
ที ่สวยงาม และพิพิธภัณฑที ่จัดแสดงประวัติของพระถังซําจั ๋ง ภายในวัดมี
บรรยาการที่สวย เงียบสงบ  

  นําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) นักทองเที่ยวชาวไทยนิยม
เรียกวา วัดกวนอูตั้งอยูดานเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนวัดศักดิ์สิทธอีก
แหงหนึ่งของไตหวัน สถาปตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใชสีจะ
คลายคลึงกับพระราชวังตองหามกูกงในเมือง 

 



 

 

 ปกกิ่ง ประเทศจีน ดานหนาทางเขาวัดจะมีสิงโตหินออน 2 ตัว ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 
ลานเหรียญไตหวัน ภายในจะเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหง
ปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย ประชาชนชาวไตหวันนับถือองค
เทพเจากวนอูเปนอยางมากเพราะมีความเชื่อวาเทพเจากวนอูเปนภาคหนึ่งของ
องคเง็กเซียนฮองเต ที่จุติลงมาโปรดสัตว เชื่อกันวาบารมีของทานสามารถขจัด
ภูตผีปศาจ คลาดแคลวจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี (2)  
นําทานเดินทางสู เมืองเจียอี้ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เพ่ือ
พักผอนเตรียมเดินทางสู อุทยานอาหลีซานในวันรุงขึ้น 

ที่พัก โ ร ง แ ร ม  Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel ห รื อ
เทียบเทา 

 

วันที่สอง   เมืองเจียอี้-อุทยานแหงชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอูหลง- 
 เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเปนอุทยานที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,700 เมตร เปนอุทยานที่มี
ความสวยงามมาก นําทานเปลี่ยน บรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟของ
อาลีซานถือไดวาเปนทางรถไฟโบราณที่ติด
อันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สุด
ในโลก ใหทานไดดื่มดํากับธรรมชาติของตน
สนสูงชัน ที ่มีอายุกวาพันป ชมซากตนไม
โบราณแปลกตาและตนไมนานาพันธุ ซึ่งเปน
อุทยานที่มีความสมบูรณอยูมากตลอดสอง
ขางทาง  
หมายเหตุ : ชวงกลางเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกป เปนฤดูใบไมผลิ ดอก
ซากุระจะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับสภาพ



 

 

อากาศ ใหทานไดชื่นชมความงดงามพรอมถายรูปดอกซากุระทีบานสะพรังรอ
ตอนรับทาน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
บาย  นําทานแวะ ชิมชาอูหลง (Wolong Tea) ชาไตหวันแทๆ ที่จะนิยมปลูกกันมาก

ทางแถบอารีซัน ดวยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่นี่ทํา
ใหชาที ่นี ่มีรสชาติดีกลมกลอม และพันธุ ชา
ของที่นี่ยังเปนพันธุชาที่นํามาปลูกในประเทศ
ไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกดวย 
อิสระชิมชาและเลือกซื ้อเปนของฝากตาม
อัธยาศัย 

 นําทานเดินทางสู เมืองไถจง ตั ้งอยู ในภาค
ตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญอันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย (Feng Chia Night Market) ตลาด
กลางคืนที่ใหญที่สุดของประเทศไตหวัน มีความนาสนใจอยูที่ความเปนทองถิ่น 
และของกินตางๆ ทั้งอาหารทองถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทํา
ใหดึงดูดทั้งนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดมากมาย มีสิ่งที่นาสนใจสําหรับทุกวัย  
เชิญทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย เพื่อความสะดวกใน
การชอปปم�ง 

ที่พัก  โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเทา 

วันที่สาม   หมูบานสายรุง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณสถานเจียงไคเชก- 
 ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
น ําท  านเดินทางสู  หม ู บ  านสายร ุ  ง  (Rainbow 
Village) สถานที่เช็คอินชิคๆ ในเมืองไถจง ไตหวัน 
เปนหมูบานเล็กๆ สีสันสดใส ที่โดดเดนสะดุดตา เปน
หมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมือง



 

 

ของจีนที่ล้ีภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ที่ตอนแรกก็เกือบจะถู กรื้อท้ิง แตไดมีทหารเกาชื่อ 
Huang Yung-Fu ปจจุบันอายุ 95 ป (2018) หรือเรียกกันวา อากงฝู เปนคน
วาดรูปและลวดลายตางๆ นี้เองทั้งหมด เปนการสงทายกอนที่จะจากไป หมูบาน
สายรุงแหงนี้ชื่อเสียงระดับประเทศ และมีการ 
 
ประกาศจากทางรัฐบาลใหเปนพื้นที่อนุรักษ และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของ
เมืองไทจง  
นําทานเดินทางกลับสู ไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวง
ของไตหวัน 
นําทานแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Vigor 
Pineapple Cake)  ขนมท ี ่ ถ ื อ ไ ด  ว  า มี
แหลงกําเนิดมาจากเกาะไตหวัน เนื้อแป�งหอม
เนยหอหุมแยมสับปะรด รสชาติมีความหวาน 
และความมันของเนยเล็กนอย ผสมกับรส
เปรี ้ยวของสับปะรด ทําใหมีรสชาติที ่กลม
กลอมจนเปนที่นิยม ดวยรสชาติที่เปนเอกลักษณไมเหมือนใคร ทําใหขนมพาย
สับปะรดเปนขนมที่ขึ้นชื่อของเกาะไตหวัน ไมวาใครที่ไดมาเยือนก็ตองซื้อเปนของ
ฝากติดมือกลับบาน นอกจากขนมพายสับปะรดแลว ยังมีขนมอีกมากมายใหเลือก
ชิม และเลือกซื้อ เชน ขนมพระอาทิตย  ขนมพายเผือก เปนตน อิสระใหทุกทานเดิน
เลือกซื้อขนม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา  (6) 
บาย นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial 

Hall) สถานที่ที่ถือไดวาเปนสัญญลักษณของประเทศอีกแหงหนึ่ง ตั้งโดดเดนอยู
กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสรางเพื่อรําลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไค
เช ็ค ผ ู น ําท ี ่ ได รับความเคารพและศรัทธาจากคนไต หวันมาอยางยาวนาน 
สถาปตยกรรมการกอสรางเปนลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเปนสีขาว ผนังทําดวยหิน
ออนทั้ง 4 ดาน หลังคาสีนํ ้าเงินรูปทรง 8 เหลี ่ยม สวนบนเปนรูปทรงพีระมิด 
ออกแบบตามหอฟ�าเทียนฐานในกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน บันไดดานหนามีทั้งหมด 
89 ขั้นเทากับอายุของทานประธานาธิบด ีภายในอาคารจะมีรูปปم�นจําลองของทาน 



 

 

เจียง ไคเช็ค ทําขึ้นมาจากทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญในทานั่งที่มีใบหนายิ้มแยมตาง
จากรูปปم�นของทานในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�าไว 2 นายอยูตลอดเวลา กําแพง
ดานหลังจะมีปรัชญาที ่ท านใชในการปกครองประเทศ 3 คําค ือ จริยธรรม 
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร และไฮไลทอีกอยางหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวรทหาร” 
ซึ่งมีขึ้นทุกๆ ตนชั่วโมง ตั้งแตเวลา 10:00 - 16:00 น. 

 นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกระฟ�าที่สูงที่สุดในไตหวัน และ
เคยเปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป ค.ศ. 2004  ความสูงจากพื้นดิน 509.2 เมตร มี
ทั้งหมด 101 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปนสวนของหองสรรพสินคาและรานอาหารตางๆ 
โดยมีสินคามากมายใหทานเลือกชอป ทั้งสินคาทั่วไป ไปจนถึงสินคาแบรนดเนม
มากมาย เชน Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เปนตน ชั้น 6-8 เปน
ศูนยกลางหองคอนโทรลของตึก ชึ้น 9-84 เปนออฟฟศเปดใหเชา ชั้น 85 เปน
รานอาหารและรานกาแฟ ชั้น 88,89,91 เปนชั้นที่จะเปนจุดชมวิว และชั้น 101 
จะเปนออฟฟสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาวไตหวัน 
คือ ซี วาย ลี โดยรูปแบบของอาคารเปนการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวาง
วิทยาศาสตรและไสยศาสตรคือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผนดินไหว 
หรือระบบลูกตุมแดมเปอร อันทันสมัยมีนํ้าหนักถึง 660 เมตริกตัน กับการตกแตง
ดวยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 ดานทุกชวงชั้นเพื่อขับไลภูติผีปศาจ ตามหลัก
ความเชื่อและคําบอกเลาของซินแส นอกจากนั้นตึกนี้ยังมีลิฟทที่เร็วที่สุดในโลก ที่
ความเร็ว 1,080 เมตรตอนาที ใช 

 เวลาเดินทางจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 เพียง 37 วินาทีเทานั้น  
 (ราคาทัวรไมรวมคาขึ้นลิฟทที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 

600 NTD )   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง (Ximending Night Market) 
ไนทมาเก็ตที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลตของเมืองไทเป แหลงชอปปم�งที่มีลักษณะเปน
ตรอกซอย บรรยากาศคลายกับยานสยามสแควรของกรุงเทพ ศูนยรวมแฟชั่น
ทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวันและนักทองเที่ยว สินคาที่นี่จะมีทั้งสินคาแฟชั่นทั่วไป 
และสินคาแบรนดเนม เชน Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas 
เปนตน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย รวมไปถึงคาเฟ� แหลงแฮง



 

 

เอาต รานอาหาร และสตรีทฟู�ด สินคาแฟชั่นเทรนใหมที่หลากหลาย เชิญทานอิสระช
อปปم�งตามอัธยาศัย 

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

 

วันที่สี่  ศูนยสรอยสุขภาพและDUTY FREE-อุทยานเหยหลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟم�น-
รานเคร่ือง-สําอางค-ตลาดกลางคืนซื่อหลนิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
นําทานเดินทางสู ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Power Center) เปนศูนย
เครื่องประดับที่ทําจากเจอรเมเนียมเพื่อสุขภาพ ชวยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต 
อาการปวดขอ ไมเกรน ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ และยังสามารถดูดรังสีตางๆ เชน 
แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพทมือถือ ไดอีกดวย 
เจอรเมเนียมถือเปนเครื่องประดับลํ้าคาของไตหวันมา
ตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หยกไตหวัน 
(หยกตาแมว) และปะการังแดง ที่เปนของฝากขึ้นชื่อของ
ไตหวันและเปนที่นิยมอยางมากในเอเชีย) และภายใน
รานจะมีสินคาปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานได
เลือกซื้อมากมายในราคาท่ีถูกเปนพิเศษ 
นําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลักษณะเปนแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรง
แปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของนํ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียร



 

 

ราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้ง
เกาะไตหวัน และ ทั่วโลก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน (9) 
บาย น ําท านเดินทางสู  เม ืองโบราณจิ่วเฟم�น 

( Jiufen Old Street)  ตั ้ ง อ ย ู  บ น เ ข า 
ทัศน ียภาพสวยงาม ด านหลัง เป นภ ู เขา 
ดานหนาเปนวิวทะเลจีหลง แตเดิมเคยเปน
หมู บ านเล็กๆ ที ่โอบลอมดวยทิวเขา และ
มองเห็นทองทะเลอยูลิบๆ หมูบานแหงนี้อดีต
เคยเปนเหมืองทองคําที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ แหงราชวงศชิง โดย
ตั้งแตชวงป ค.ศ. 1890 ไดมีการสํารวจพบแรทองคํา ญี่ปุ�นที่เปนผูครอบครอง
ไตหวันขณะนั้น ไดเนรมิตใหที่นี่เปนเหมืองทอง โดยใชแรงงานหลักคือเชลยศึก ซึ่ง
น ํามาซึ ่งความมั ่งคั ่งและคึกคักใหกับเมือง แตเม ื ่อแร ทองคําร อยหรอ จน
บริษัทเอกชนของไตหวันที่มารับชวงตอในชวงป ค.ศ. 1987 ตองประสบภาวะ
ขาดทุนจนตองปดกิจการไปในที่สุด จนเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางของญี่ปุ�นอยาง
สตูดิโอจิบลิ ไดใชเปนฉากหลังของหนังการตูนที่โดงดังจนควารางวัลออสการมา
ครองในป 2002 กับเรื่อง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมูบานที่เต็มไป
ดวยอาคารโบราณยอนยุคอันเปนเสนหหลักของเมืองนี้ ทั้งสองขางทาง มีสินคา
ขายอยู มากมาย ไมว าจะเปน ของที ่ระลึก อาหารทองถิ ่น ชุดเสื ้อผากี ่เพา 
รานอาหาร เปนตน 
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตย
จะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะ
ไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพิ่มประสบการณการนั่งรถเมลของ
ไตหวัน ***   
 
นําทานเดินทางสู รานเคร่ืองสําอางค (Cosmetics Shop) ชื่อดังของประเทศ
ไตหวัน หนึ่งในสถานทีช่อปปم�งที่ตองไปเยือนสักครัง้ เพราะเครื่องสําอางคที่ประเทศ
ไตหวันมีราคาถูกวาท่ีประเทศไทยมาก  ไมวาจะเปนแบรนดที่ผลิตขึน้เองในประเทศ 
เชน My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถึงแบรดทองถิ่น ผลิตภัณฑจาก



 

 

ประเทศเกาหลี หรือแมกระทั้งญี่ปุ�นอยาง Shiseido, Biore, Majorica เปนตน 
ซึ่งราคาจะถกูพอๆ กบัประเทศที่นําเขามา และสินคาบางชิ้นอาจจะราคาถูกกวา
ดวยซํ้า  อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เปนตลาด
กลางคืนที่ใหญที่สุดในกรุงไทเป และโดงดังที่สุดอีกดวย ของขายที่นี่แทบจะมีครบ
ทุกอยาง ไมวาจะเปน ของกิน ของฝาก เสื้อผา รองเทา  เปดจนถึงเที่ยงคืน เพราะ
เหตุนี้ ซื่อหลินเลยกลายเปนสถานที่ Night Life อันโดงดังของไตหวัน เชิญทาน
อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน….  
 เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก  โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา  GLORIA OUTLETS-ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ทาอากาศยาน
นานาชาต-ิสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 
นําทานเดินทางสู GLORIA OUTLETS ซึ่งเปนหางเอาทเล็ตสไตลอเมริกันแหง
แรกในไตหวัน  ตั้งอยูบริเวณติดกับสถานีรถไฟความเร็วสูงและสถานีรถไฟฟ�าเถา
หยวนเอาทเล็ตแหงนี้มีทั้งหมด 4 เฟส  เฟสแรกประกอบดวยรานขายสินคาแบ
รนดดังรวม 102 ยี่หอ ซึ่งลดราคาถูกกวาราคาปกติเฉลี่ยประมาณ 35% ในจํานวน
นี้มีสินคาแบรนดเนมที่เพิ ่งเปดช็อปสาขาในไตหวันเปนครั ้งแรก 24 แบรนด  
นอกจากนี้ยังมีราน “นิชิกิราเม็ง” (錦拉麵 Nishiki Ramen) ซึ่งเปนรานราเม็งที่
โดงดังตองจนตองตอแถวรอยาวที่สุดในญี่ปุ�น ทั้ง 7 สาขาในญี่ปุ�นตองตอแถวรอ 
1-2 ชั่วโมง มาเปดสาขาแรกในไตหวันที่หางกลอเรียเอาทเล็ตสแหงนี้อีกดวย 
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับ
สูประเทศไทย  

14.05 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน  THAI 
AIRWAYS (รวมนํ้าหนักกระเป�า 30 Kg) เที่ยวบินที่ TG633 (มีอาหารและ
เคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

16.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  



 

 

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

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนีข้ึ้นอยูกบั

สภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึ

ผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 

 
หมายเหตุ !! หากทางสายการบินไทย (TG) มีการประกาศปรับราคาภาษนีํ้ามันเพิ่มขึน้ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวรขึน้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของไตหวันรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ ชาอูหลง, ขนมพาย
สับปะรด, DUTY FREE, ศูนยสรอยสุขภาพ และรานเครื่องสําอางค ซึ่งจําเปนตองบรรจุ
ในโปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
ของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงราน
รัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวน
เงิน 500 NTD/ทาน/ราน  
 

** ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเคร่ืองบิน 16,888 บาท ** 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 7,000.- 
ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

* ทานใดมไีฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิ
อาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน 

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ  

 รวมนํ้าหนักกระเป�าเดินทางท่ีสามารถโหลดไดนํ้าหนัก 30 กิโลกรัม  

 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาไตหวัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ) ตองยื่นวีซาเขา
ไตหวันมีคาธรรมเนียม 1,700 บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใช
ระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ (สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หาก
มีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้นตามจริง และทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด) 

× กระเป�าเดินทางในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน สวนเกิน
นํ้าหนักตามสายการบินกําหนด 



 

 

× คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

× ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,500 NTD /ทาน/
ทริป) ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิป
เทาผูใหญ) 
 

เดินทางขึ้นตํ่า 10 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอื่นตอไป โดยทางบรษิัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม
มีเงื่อนไข 

 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทาน 

 

ออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง 
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู
รวมคณะไมถึง 10 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 
ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม



 

 

ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 
NTD/ทาน/ราน 

17. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

18. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 

 

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น  
ไมสนับสนนุใหลูกคาเดินทางเขาไตหวนัโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการ
ตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น

ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ 
ทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร................................................................. วันเดินทาง..................................................... 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ............................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายชื่อผูเดินทาง (กรณุากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 

 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) 
วันเกิด (ว/ด/

ป) 

1    

2    

3    

4    

5    
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10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร  ไมทานเนื้อวัว  ไมทานเนื้อหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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


