
 

 

รหัสทัวร TTN2000433 

ทัวรไตหวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน ซุปตาร… ซากุระ ภาค2 5วัน 4คืน (TG) 
เมืองผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วดัพระถังซัมจั่ง – วดัเหวินหวู - เมืองเจียอี ้- อุทยาน
แหงชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชิมชาอูหลง – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย – หมูบาน
สายรุง – ไทเป – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณสถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป - ตลาดกลางคืนยานซี
เหมินติง - ศูนยสรอยสุขภาพและDUTY FREE – อุทยานเหยหลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟم�น – ราน
เครื่องสําอางค – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG) 
 

 
ราคานีไ้มรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 NT/ทริป/ตอทาน 
ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
 
 

วันแรก   กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม-ิทาอากาศยานนานาชาติ
เถาหยวน-เมืองผูหล่ี-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู-
เมืองเจียอี้ 

 
04.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู 4  เคาทเตอร 

สายการบินไทย แอรเวย (TG) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และนําทานโหลดสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!  ไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวแปรรูป
เขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

07.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน  
THAI AIRWAYS (รวมนํ้าหนักกระเป�า 30 Kg) เที่ยวบินที ่TG634 (มีอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบริการบนเครื่อง) 

วันเดินทาง 
ผูใหญ พักหอง
ละ 2-3 ทาน 

(ทานละ) 

เด็ก 2-12 ป 
(เสริมเตียง/ไม
เสริมเตียง)ทาน

ละ 

พักเด่ียวเพิ่ม
ทานละ 

 
วันที่ 12 - 16 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 
30,888 30,888 6,500 



 

 

11.50 น. ถึง ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิ่นประเทศไตหวัน เร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

บาย บริการอาหารเท่ียงแบบกลอง Bubble Milk + Cake (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองผูหล่ี  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun 
Moon Lake) ทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญท่ีสุดในไตหวัน 
ตั้งอยูในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลาง
ของเกาะไตหวัน ตั้งอยูสูงเหนือกวาระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 748 เมตร มีพ้ืนที่ท้ังหมดกวา 5.4 
ตารางกิโลเมตร ลอมรอบไปดวยเทือกเขาสูงใหญ มี
ความสูงตัง้แต 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจน
เกิดเปนวิวทิวเขาที่สวยงาม จนไดรับการขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหง
ไตหวัน” จดุเดนคือพ้ืนนํ้าสีฟ�าอมเขียวสองประกาย
อยางสวยงาม เมื่อมองในมุมสูง ทางดานฝم�ง
ตะวันออกมีลักษณะคลายกับพระอาทิตย และ
ทางดานตะวันตกจะคลายกับพระจันทรเสี้ยว โดยมี
เกาะลาล ูเปนตัวแบงอาณาเขตอยูตรงกลาง จน
กลายเปนที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
นอกจากทิวทัศนธรรมชาติท่ีสวยงามแลว บรเิวณ
รอบๆ ทะเลสาบยังรายลอมไปดวยวดัวาอารามนอยใหญท่ีสวยงามอีกหลายแหง 
สถานท่ีแหงนี้จึงนับเปนแหลงทองเท่ียวสุดโรแมนติกยอดนิยมของนกัทองเที่ยวทั่วโลก
และคูรักชาวไตหวันเปนอยางมาก  
นําทานเดินทางสู วัดพระถังซัมจั่ง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐิของ
พระพุทธเขาท่ีอันเชิญมาจากชมพูทวีป เปนอีกวัดหนึ่งที่ตองมาเยือนหากไดมาที่
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนีม้ีรปูปم�นพระถังซมัจ๋ังใหนมัสการ อีกทั้งมีวิวทะเลสาบท่ี
สวยงาม และพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงประวัติของพระถังซําจ๋ัง ภายในวดัมีบรรยาการที่
สวย เงียบสงบ  



 

 

  นําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) นักทองเที่ยวชาวไทยนิยม
เรียกวา วดักวนอูตั้งอยูดานเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนวัดศักดิ์สิทธอีกแหง
หนึ่งของไตหวัน สถาปตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใชสีจะคลายคลึง
กับพระราชวังตองหามกูกงในเมือง 

 ปกกิง่ ประเทศจีน ดานหนาทางเขาวัดจะมีสิงโตหินออน 2 ตัว ซึ่งมมีลูคาตัวละ 1 
ลานเหรียญไตหวัน ภายในจะเปนที่ประดษิฐานรูปปم�นของศาสดาขงจือ้ เทพเจาแหง
ปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย ประชาชนชาวไตหวันนับถือองค
เทพเจากวนอเูปนอยางมากเพราะมีความเชือ่วาเทพเจากวนอูเปนภาคหนึ่งขององค
เง็กเซียนฮองเต ที่จุติลงมาโปรดสัตว เชื่อกันวาบารมีของทานสามารถขจัดภูตผีปศาจ 
คลาดแคลวจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง  

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี (2)  
นําทานเดินทางสู เมืองเจียอ้ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เพ่ือ
พักผอนเตรียมเดินทางสู อุทยานอาหลีซานในวันรุงขึ้น 

ที่พัก โรงแรม Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel หรือ
เทียบเทา 

 

วันที่สอง   เมืองเจียอี-้อุทยานแหงชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอูหลง-เมืองไถจง 
 ตลาดกลางคืนฟ�งเจ่ีย 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลี
ซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซึง่เปนอุทยานที่
มีชื่อเสียงท่ีสุดของไตหวัน อยูสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 2,700 เมตร เปน
อุทยานทีม่ีความสวยงามมาก นําทาน
เปลีย่น บรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ 
ซึง่ทางรถไฟของอาลีซานถือไดวาเปนทางรถไฟโบราณท่ีติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟ
โบราณท่ี สวยท่ีสุดในโลก ใหทานไดดื่มดํากับธรรมชาติของตนสนสูงชัน ทีม่ีอายกุวา



 

 

พันป ชมซากตนไมโบราณแปลกตาและตนไมนานาพันธุ ซึง่เปนอุทยานท่ีมีความ
สมบูรณอยูมากตลอดสองขางทาง  
หมายเหตุ : ชวงกลางเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกป เปนฤดูใบไมผล ิดอก
ซากุระจะบานสะพร่ังพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด ทั้งนี้ขึน้อยูกับสภาพ
อากาศ ใหทานไดชื่นชมความงดงามพรอมถายรูปดอกซากุระทีบานสะพรังรอ
ตอนรับทาน 

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

แถบอารีซัน ดวยสภาพอากาศบนพ้ืนที่สูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปของที่นี่ทําใหชาท่ีนี่
มีรสชาตดิีกลมกลอม และพันธุชาของท่ีนี่ยัง
เปนพันธุชาที่นํามาปลูกในประเทศไทยทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยอีกดวย อิสระชมิชา
และเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางสู เมืองไถจง ตั้งอยูในภาค
ตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญ
อันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง)  
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนฟ�งเจ่ีย (Feng Chia Night Market) ตลาด
กลางคืนที่ใหญท่ีสุดของประเทศไตหวัน มคีวามนาสนใจอยูที่ความเปนทองถิ่น และ
ของกินตางๆ ทั้งอาหารทองถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทําให
ดึงดดูทั้งนักทองเท่ียวและคนทองถิ่นไดมากมาย มส่ิีงท่ีนาสนใจสําหรับทุกวัย  เชญิ
ทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟ�งเจ่ีย เพื่อความสะดวกในการ 
                ชอปปم�ง 
ที่พัก  โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเทา 

 

 

 

 



 

 

วันที่สาม   หมูบานสายรุง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณสถานเจียงไคเชก-ตึก
ไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืนยานซีเหมินตงิ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง (Rainbow 
Village) สถานท่ีเช็คอินชิคๆ ในเมืองไถจง ไตหวัน 
เปนหมูบานเล็กๆ สีสันสดใส ท่ีโดดเดนสะดดุตา เปน
หมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมือง
ของจีนที่ล้ีภัยมาอยูกันที่ไตหวัน ที่ตอนแรกก็เกือบจะถ ู
กรื้อทิ้ง แตไดมีทหารเกาชื่อ Huang Yung-Fu ปจจุบันอายุ 95 ป (2018) หรือ
เรียกกันวา อากงฝู เปนคนวาดรูปและลวดลายตางๆ นี้เองท้ังหมด เปนการสงทาย
กอนที่จะจากไป หมูบานสายรุงแหงนี้ชื่อเสียงระดับประเทศ และมีการ 
ประกาศจากทางรัฐบาลใหเปนพื้นท่ีอนุรกัษ และกลายเปนสถานท่ีทองเที่ยวชื่อดงัของ
เมืองไทจง  
นําทานเดินทางกลับสู ไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ
ไตหวัน 
นําทานแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Vigor 
Pineapple Cake) ขนมที่ถือไดวามี
แหลงกําเนิดมาจากเกาะไตหวัน เนื้อแป�งหอม
เนยหอหุมแยมสับปะรด รสชาติมคีวามหวาน 
และความมันของเนยเล็กนอย ผสมกับรส
เปรี้ยวของสับปะรด ทําใหมีรสชาติท่ีกลม
กลอมจนเปนท่ีนิยม ดวยรสชาติท่ีเปนเอกลักษณไมเหมือนใคร ทําใหขนมพาย
สับปะรดเปนขนมท่ีขึ้นชื่อของเกาะไตหวัน ไมวาใครที่ไดมาเยือนกต็องซื้อเปนของฝาก
ติดมือกลบับาน นอกจากขนมพายสับปะรดแลว ยังมีขนมอีกมากมายใหเลือกชิม และ
เลือกซื้อ เชน ขนมพระอาทิตย  ขนมพายเผือก เปนตน อิสระใหทุกทานเดินเลือกซื้อขนม 

 

 



 

 

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

Hall) สถานที่ท่ีถือไดวาเปนสัญญลักษณของประเทศอีกแหงหน่ึง ตัง้โดดเดนอยูกลาง
จตุรัสเสรีภาพ ถูกสรางเพ่ือรําลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเชค็ ผูนําที่
ไดรับความเคารพและศรัทธาจากคนไตหวันมาอยางยาวนาน สถาปตยกรรมการ
กอสรางเปนลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเปนสีขาว ผนังทําดวยหินออนทั้ง 4 ดาน 
หลังคาสีนํ้าเงินรูปทรง 8 เหลี่ยม สวนบนเปนรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอฟ�า
เทียนฐานในกรุงปกก่ิง ประเทศจีน บันไดดานหนามีทั้งหมด 89 ข้ันเทากับอายุของ
ทานประธานาธิบดี ภายในอาคารจะมีรปูปم�นจําลองของทาน เจียง ไคเช็ค ทําข้ึนมา
จากทองสัมฤทธ์ิขนาดใหญในทานั่งท่ีมีใบหนายิ้มแยมตางจากรูปปم�นของทานในท่ี
อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�าไว 2 นายอยูตลอดเวลา กําแพงดานหลังจะมีปรชัญาที่ทาน
ใชในการปกครองประเทศ 3 คําคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร 
และไฮไลทอีกอยางหน่ึงคือ “พิธีเปลี่ยนเวรทหาร” ซึ่งมีข้ึนทุกๆ ตนชัว่โมง ต้ังแตเวลา 
10:00 - 16:00 น. 

 นําทานถายรูปกบั ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ�าที่สูงท่ีสุดในไตหวัน และ
เคยเปนตึกที่สูงที่สุดในโลกในป ค.ศ. 2004  ความสูงจากพื้นดิน 509.2 เมตร มี
ท้ังหมด 101 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปนสวนของหองสรรพสินคาและรานอาหารตางๆ โดยมี
สินคามากมายใหทานเลือกชอป ทั้งสินคาท่ัวไป ไปจนถึงสินคาแบรนดเนมมากมาย 
เชน Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เปนตน ชั้น 6-8 เปนศูนยกลางหอง
คอนโทรลของตึก ชึ้น 9-84 เปนออฟฟศเปดใหเชา ชั้น 85 เปนรานอาหารและราน
กาแฟ ชั้น 88,89,91 เปนชั้นที่จะเปนจุดชมววิ และชั้น 101 จะเปนออฟฟสของ
ทีมงานตึกไทเป 101 ตกึนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาวไตหวัน คือ ซ ีวาย ล ีโดย
รูปแบบของอาคารเปนการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางวิทยาศาสตรและไสย
ศาสตรคือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผนดินไหว หรือระบบลูกตุมแดม
เปอร อันทันสมัยมีนํ้าหนักถึง 660 เมตริกตนั กับการตกแตงดวยรปูหัวมังกรท่ีมมุ
อาคารท้ัง 4 ดานทุกชวงชั้นเพ่ือขับไลภูติผีปศาจ ตามหลักความเชือ่และคําบอกเลา
ของซินแส นอกจากน้ันตึกนี้ยังมีลิฟทที่เร็วท่ีสุดในโลก ทีค่วามเร็ว 1,080 เมตรตอ
นาท ีใช 



 

 

 เวลาเดินทางจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 เพียง 37 วินาทีเทานั้น  
 (ราคาทัวรไมรวมคาขึน้ลิฟทที่เร็วท่ีสุดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 

NTD )   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง (Ximending Night Market) 
ไนทมาเก็ตที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลตของเมืองไทเป แหลงชอปปم�งทีม่ีลักษณะเปน
ตรอกซอย บรรยากาศคลายกับยานสยามสแควรของกรุงเทพ ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัย
ของเหลาวัยรุนไตหวันและนักทองเท่ียว สินคาที่นี่จะมีทั้งสินคาแฟชั่นทั่วไป และสินคา
แบรนดเนม เชน Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เปนตน มี
รานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย รวมไปถึงคาเฟ� แหลงแฮงเอาต 
รานอาหาร และสตรีทฟู�ด สินคาแฟชั่นเทรนใหมที่หลากหลาย เชญิทานอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี ่ ศูนยสรอยสุขภาพและDUTY FREE-อุทยานเหยหลิ่ว-เมืองโบราณจ่ิวเฟم�น-ราน
เคร่ืองสําอางค-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานเดินทางสู ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Power Center) เปนศนูย
เครื่องประดับท่ีทําจากเจอรเมเนียมเพื่อสุขภาพ ชวยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต 
อาการปวดขอ ไมเกรน ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ และยังสามารถดูดรงัสีตางๆ เชน แสง
จากทีวี หรือ รงัสีจากโทรศัพทมือถือ ไดอีกดวย 
เจอรเมเนียมถือเปนเครื่องประดับลํ้าคาของไตหวันมา
ตั้งแตโบราณจนถึงปจจบุัน นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตหวัน 
(หยกตาแมว) และปะการังแดง ท่ีเปนของฝากข้ึนชื่อของ
ไตหวันและเปนท่ีนิยมอยางมากในเอเชยี) และภายใน
รานจะมีสินคาปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือก
ซื้อมากมายในราคาที่ถกูเปนพิเศษ 
นําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลักษณะเปนแหลมทอด
ยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินที่มีรปูทรงแปลกตา
และงดงาม ซึ่งเกดิจากการกดักรอนของนํ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรปูรางตาง ๆ เชน หนิเศียรราชินี และ
รองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ซึ่งมชีื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน 
และ ท่ัวโลก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนอูาหารทะเลสไตลไตหวัน (9) 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจ่ิวเฟم�น (Jiufen 

Old Street) ตัง้อยูบนเขา ทัศนียภาพสวยงาม 
ดานหลังเปนภูเขา ดานหนาเปนวิวทะเลจีหลง 
แตเดิมเคยเปนหมูบานเล็กๆ ที่โอบลอมดวยทิว
เขา และมองเห็นทองทะเลอยูลิบๆ หมูบานแหง
นี้อดีตเคยเปนเหมืองทองคําท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต
สมัยกษัตริยกวงสวี้ แหงราชวงศชงิ โดยตัง้แตชวงป ค.ศ. 1890 ไดมกีารสํารวจพบแร



 

 

ทองคํา ญี่ปุ�นที่เปนผูครอบครองไตหวันขณะนั้น ไดเนรมิตใหที่นี่เปนเหมืองทอง โดย
ใชแรงงานหลักคือเชลยศึก ซึง่นํามาซ่ึงความม่ังคัง่และคึกคักใหกับเมือง แตเมื่อแร
ทองคํารอยหรอ จนบรษัิทเอกชนของไตหวันท่ีมารับชวงตอในชวงป ค.ศ. 1987 ตอง
ประสบภาวะขาดทุนจนตองปดกิจการไปในท่ีสุด จนเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางของ
ญี่ปุ�นอยางสตูดิโอจิบล ิไดใชเปนฉากหลังของหนังการตูนที่โดงดงัจนควารางวัลออ
สการมาครองในป 2002 กับเรื่อง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมูบานท่ี
เต็มไปดวยอาคารโบราณยอนยุคอันเปนเสนหหลักของเมืองนี้ ทั้งสองขางทาง มี
สินคาขายอยูมากมาย ไมวาจะเปน ของท่ีระลึก อาหารทองถิ่น ชดุเสื้อผากี่เพา 
รานอาหาร เปนตน 
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตย
จะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึน้และลงเหมือนคนทองถ่ิน ทานจะได
สัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพิ่มประสบการณการนั่งรถเมลของไตหวัน 
***   
นําทานเดินทางสู รานเคร่ืองสําอางค (Cosmetics Shop) ชื่อดงัของประเทศ
ไตหวัน หนึ่งในสถานท่ีชอปปم�งท่ีตองไปเยือนสักครัง้ เพราะเครื่องสําอางคที่ประเทศ
ไตหวันมีราคาถูกวาท่ีประเทศไทยมาก  ไมวาจะเปนแบรนดที่ผลิตขึน้เองในประเทศ 
เชน My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถึงแบรดทองถิ่น ผลิตภัณฑจาก
ประเทศเกาหลี หรือแมกระท้ังญี่ปุ�นอยาง Shiseido, Biore, Majorica เปนตน 
ซึ่งราคาจะถกูพอๆ กับประเทศที่นําเขามา และสินคาบางชิ้นอาจจะราคาถูกกวาดวย
ซํ้า  อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เปนตลาด
กลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในกรุงไทเป และโดงดังท่ีสุดอีกดวย ของขายที่นีแ่ทบจะมีครบทุก
อยาง ไมวาจะเปน ของกิน ของฝาก เสื้อผา รองเทา  เปดจนถึงเที่ยงคืน เพราะเหตุนี้ 
ซื่อหลินเลยกลายเปนสถานที่ Night Life อันโดงดงัของไตหวัน เชญิทานอิสระชอป
ปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน…. เพื่อความสะดวกใน
การชอปปم�ง 

ที่พัก  โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่หา  GLORIA OUTLETS-ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

นําทานเดินทางสู GLORIA OUTLETS ซึ่งเปนหางเอาทเล็ตสไตลอเมริกันแหงแรก
ในไตหวัน  ตั้งอยูบริเวณติดกบัสถานีรถไฟความเร็วสูงและสถานีรถไฟฟ�าเถาหยวน
เอาทเล็ตแหงนี้มีท้ังหมด 4 เฟส  เฟสแรกประกอบดวยรานขายสินคาแบรนดดังรวม 
102 ยี่หอ ซึ่งลดราคาถูกกวาราคาปกติเฉลี่ยประมาณ 35% ในจํานวนน้ีมีสินคาแบ
รนดเนมที่เพ่ิงเปดช็อปสาขาในไตหวันเปนครัง้แรก 24 แบรนด  นอกจากนี้ยังมีราน 
“นิชิกริาเม็ง” (錦拉麵 Nishiki Ramen) ซึง่เปนรานราเมง็ที่โดงดงัตองจนตองตอ
แถวรอยาวที่สุดในญี่ปุ�น ทั้ง 7 สาขาในญี่ปุ�นตองตอแถวรอ 1-2 ชั่วโมง มาเปดสาขา
แรกในไตหวันท่ีหางกลอเรียเอาทเล็ตสแหงนี้อีกดวย 
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู
ประเทศไทย  

14.05 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน  THAI 
AIRWAYS (รวมนํ้าหนักกระเป�า 30 Kg) เท่ียวบินที ่TG633 (มีอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบริการบนเครื่อง) 

16.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนีข้ึ้นอยูกบัสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานงึถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
หมายเหตุ !! หากทางสายการบินไทย (TG) มีการประกาศปรับราคาภาษีนํ้ามันเพิ่มขึน้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทัวรขึน้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของไตหวันรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพื้นเมืองใหนักทองเท่ียวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ ชาอูหลง, ขนมพาย
สับปะรด, DUTY FREE, ศูนยสรอยสุขภาพ และรานเคร่ืองสําอางค ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจงึเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ินและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทาง
รัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/
ทาน/ราน  
 

** ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเคร่ืองบิน 16,888 บาท ** 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 7,000.- 
ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 
* ทานใดมไีฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิ
อาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน 

 คารถโคชปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    



 

 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ  

 รวมนํ้าหนักกระเป�าเดนิทางท่ีสามารถโหลดไดนํ้าหนัก 30 กิโลกรัม  

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดืม่ 
คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาไตหวัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ) ตองยื่นวีซาเขา
ไตหวันมีคาธรรมเนียม 1,700 บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใช
ระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ (สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมี
ประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบรษัิทขอเก็บคาวีซาที่เกิดขึ้นตามจริง และทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด) 

× กระเป�าเดินทางในกรณีท่ีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรมั/ทาน สวนเกิน
นํ้าหนักตามสายการบนิกําหนด 

× คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

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

เดินทางขึ้นตํ่า 10 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู 

 หากชําระไมครบตามจาํนวน บรษิัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี
เงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทาน 
 



 

 

 
ออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 10 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมอืง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื 
การถกูปฏิเสธในกรณอ่ืีน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนาํเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 

ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/
ทาน/ราน 

17. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิเชนน้ันทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  

18. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี ้เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได 
 



 

 

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น  
ไมสนับสนนุใหลูกคาเดินทางเขาไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการ
ตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้นลูกคา
ทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ 
ทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................. วันเดินทาง..................................................... 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ............................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

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

ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
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