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เดนิทางตลอดเดอืนกรกฎาคม - 

ธนัวาคม 2561 

             

วนัแรก          กรงุเทพฯ - ไตหวนั - เถาหยวน  - ไถจง  - หมูบานญีปุ่นเกาฮโินก ิ- 

เมอืงเจยีอี ้

06.00 น. สมาชกิทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคานเตอร 

D ประต ู3 

สายการบนิ THAI AIRWAYS เจาหนาที ่คอยจดัเตรียมเอกสารการ

เดนิทางสาํหรบัทกุทาน 

08.25 น. ออกเดนิทางสู กรงุไทเป โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เที่ยวบนิที ่

TG 632 

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบนิโดยประมาณ 

3.40 ชัว่โมง) 

12.55 น. ถงึทาอากาศยานเมอืงเถาหยวน  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว 

บรกิารอาหารวาง.. ชานมไขมุก + ขนมเคก  

จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานญีปุ่นเกาฮโิน

ก ิ(Hinoki Village)  

อดีตเปนบานพักของทหารญี่ปุนในชวง

ปกครองไตหวัน ภายในหมูบานจะเปนบาน

เกาสไตสญี่ปุนชั้นเดียว ปจจุบันเปนรานขาย

ของเกไกมากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑท่ี

บอกเลาเรื่องราวในอดีตของที่นี้ดวย ใหทานไดชมเลือกซื้อสินคา

พื้นเมืองและถายรูปกับวิวสวยๆที่ไมควรพลาด ตอดวย นําทานเดินทาง

ตอไปยัง เมืองเจยีอี ้ซึ่งเปนที่ต้ังของอุทยานอาลีซาน 

ค่าํ  บริการอาหารค่าํ  ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..สเตก+สลดับาร 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL หรือ

เทยีบเทา 



 
วนัที่สอง           เมอืงเจยีอี ้- นัง่รถไฟโบราณชมอุทยานแหงชาตอิาลซีาน - 

เทีย่วชมธรรมชาตภิายในอทุยาน  

                         ชิมชาอหูลง - ไถจง– ตลาดฟงเจีย๋ไนทมาเก็ต 
 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนัน้เดนิทางสูเมือง

เจีย้อี ้

ตอดวย  นําทานสู อุทยานอาลซีาน (ใชเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 

ชั่วโมง)  

นําคณะทานนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี 

ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไตหวัน ตั้งแตสมัยท่ีญี่ปุนยังปกครองอยูมีทั้ง

นักเขียนและศิลปนมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรางผลงานที่นี่ 

เนื่องจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ทั้งปาไม เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ

จนหาที่อื่นเปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตตองมา

เยือนนําทุกทาน เดินชมปาสน 2,000 ป ทิวสนตั้งเรียงตระหงาน พริ้ว

ตามลมอยางเปนธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกการเก็บ

ภาพ  ไวในความทรงจําอยางหาที่เปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขา

อาลีซาน 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 

 หลังอาหาร นําทาน ชิมชาอหูลงไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซัน

ดวยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของท่ีนี่ทําใหชาที่นี่มี

รสชาติดีกลมกลอมและพันธุชาอูหลงที่นี่ยังเปนพันธุชาท่ีนํามาปลูกใน

ประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดตางๆหรือเลือกซื้อเปนของ

ฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมอืงไถจง เมืองซึ่งมี

ความสําคัญเปนอันดับ 3 ของเกาะไตหวัน เมืองนี้จะเปนศูนยกลางการ

เดินทางจากทางดานเหนือของเกาะ และทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองนี้



 
มีความคึกคักอยูตลอดเวลา จากนั้นนําทานชอปปง ตลาดฟงเจี๋ยไนทมา

เกต็ ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของเมืองไถจง ใหทานได

อิสระกับการชอปปงเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ทานที่ชืน่ชอบรองเทา 

ONITSUKA TIGER พลาดไมไดทีน่ีร่าคาถกูกวาเมืองไทยอยาง

แนนอน 

หมายเหต.ุอสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : THE CLOUD HOTEL หรอืเทยีบเทา  

วนัที่สาม          ไถจง - หนานโถว - ลองเรือชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัเห

วนิหวู - ไทเป  

      รานขนมพายสบัปะรด - วดัหลงซาน - ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมือง

หนานโถว ลองเรือทะเลสาบสรุยินั

จนัทรา ซึ่งไดรับการกลาวขานวา

งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอรแลนดแหงไตหวันตั้งอยูใน

เขตของซันมลูเลกเนชั่นแนลซีนิก

แอเรียซึ่งทางการทองเท่ียวไตหวัน

ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 

2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่ 21 กันยายน 

1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขาที่นับจาก

ความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เปน

ทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภูมิประเทศท่ีโดดเดน 

ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเส้ียว ซึ่งเปน

ที่มาของนามอันไพเราะวา 

สุรยินัจนัทรา ใหทานดื่มด่ํากับบรรยากาศริมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..ปลาประธานาธบิด ี 



 
 หลังอาหาร นําทานเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่วัดเหวนิหวู ซึ่ง

หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหง

ความซื่อสัตยรวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัวที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาถึงตวัละ

1ลานเหรียญไตหวัน นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป ใหทานไดแวะชิม

และเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน รานขนมพายสบัปะรด ซึ่งมีขนม

อื่นๆ อีกกวา100 ชนิด ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก จากนั้นนําทาน

ชม วัดหลงซานซื่อ วัดที่เกาแกที่สุดในไตหวัน ซึ่งขึ้นชื่อวาสวยงามท่ีสุด

ในไตหวันดวยเชนกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารดานหนา วิหาร

กลางซึ่งเปนวิหารหลักและวิหารที่อยูทางดานหลัง ภายในวัดมี

รายละเอียดของงานฝมือที่งดงาม เชนบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลัก

เปนมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง สวนดานบนหลังคาก็มี

ลวดลายปูนปนยิบยอยที่แสดงถึงฝมือของชาง โดยในแตละวันจะมีผูคน

มากมายทั้งนักทองเท่ียวและชาวไตหวันเองมาไหวพระที่นี่อยูเสมอๆ  

นําทานเดินชอปปง ตลาดซเีหมนิตงิ ใหทานไดอิสระชอปปงแหลงชอป

ปง เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯแหลงศูนยรวมแฟช่ันทันสมัย

ของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย 

เส้ือผา รองเทากีฬายี่หอดัง เชน ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , 

PUMA  ซึ่งราคาถูกกวาประเทศไทย  

หมายเหต.ุ  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : HAPPINESS INN HOTEL หรอืเทียบเทา 

   

วนัที่สี ่            ไทเป – อนุสรณสถานเจยีงไคเชค็ - ตกึไทเป 101 ( ไมรวมบตัรขึน้

ตึกชมววิชัน้ 89 )   

       สนามบนิเถาหยวน - กรงุเทพฯ  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู 

อนสุรณสถานเจียงไคเชค็ ตัวอาคาร

เปนหินออนทั้งหลัง มีลักษณะการ

กอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิ่ง 



 
งดงาม มอีาณาเขตที่กวางขวาง ทําใหอนุสรณแหงนี้ เปนสถานที่

ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดานขางอาคารใหญเปนหอ

แสดงดนตรีและโรงละครอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทาน แวะถายรปูคูกบั ตกึไทเป 101 ตึกระฟามีความสูงถึง 

508 เมตรสรางขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานตอการ

สั่นสะเทือนของแผนดินไหวและการปองกันวินาศกรรมทางอากาศ และ

ยังมลีิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอนาทีอยูที่ 1,010 เมตร **ไม

รวมบัตรขึน้ตกึ** 

  จากนัน้นาํทานสูสนามบนิเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดนิทาง 

14.15 น. เหริฟาเดนิทางสู กรงุเทพ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิ

ที่ TG 633 

17.00 น. ถึงทาอากาศยาน สวุรรณภูมกิรงุเทพ โดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 

 

 
 

 

อตัราคาบรกิาร ผูใหญ 
ผูใหญ 2 ทาน 

เด็กอาย ุ2-11 

(เสริมเตยีง) 

ผูใหญ 2 ทาน 

เด็กอาย ุ2-11 

(ไมเสรมิเตียง) 

พักเดียว 

จายเพิม่ 

06 – 09 ก.ย. 61 19,888 19,888 18,888 3,900 

27 – 30 ก.ย. 61 19,888 19,888 18,888 3,900 



 

04 – 07 ต.ค. 61 20,888 20,888 19,888 3,900 

12 – 15 ต.ค. 61 
วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 

21,888 21,888 20,888 3,900 

25 – 28 ต.ค. 61 20,888 20,888 19,888 3,900 

01 – 04 พ.ย. 61 20,888 20,888 19,888 3,900 

22 – 25 พ.ย. 61 20,888 20,888 19,888 3,900 

05 – 08 ธ.ค. 61 20,888 20,888 19,888 3,900 

13 – 16 ธ.ค. 61 20,888 20,888 19,888 3,900 

20 – 23 ธ.ค. 61 21,888 21,888 20,888 3,900 

อัตราคาบรกิารนีร้วม  

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 

 คาที่พักโรงแรมตามท่ีระบุ (พักหองละ 2-3 ทาน) 

 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกระบุไวทุกแหง 

 คาภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

 คารถโคชปรับอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท *

ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัด 

ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป วงเงิน

ประกัน ทานละ 500,000 บาท คารักษาอยู ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัท

ประกันชีวิต) 

**กรณตีองการประกนัที่มคีวามคุมครองเพิม่เติม สามารถสอบถามซือ้เพิ่มเตมิ

ได** 

 น้ําดื่มวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 

 คาระวางกระเปาเดนิทางน้าํหนักไมเกนิทานละ 2 ชิน้ น้ําหนักรวม 30 กก.  

อัตราคาบรกิารนีไ้มรวม 

 คาทําพาสปอรต   

 คาใชจายสวนตัว คามินิบาร  คาซักรีด ตางๆ 

 คาภาษี 7 %  คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 



 

 คาทปิไกดทองถิน่และพนกังานขบัรถ ตอทาน รวม 800 NTD 

 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน 

 

หมายเหต ุ    

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน / อาจจะใช

ทูไกดหรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหกั

คาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

การยกเลิก 

1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อ

ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20  วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15  วัน   เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 

5. ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคา

มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ

คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืน

เงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

การชาํระเงนิ  

บรษิัทฯ ขอรบัมดัจาํในวันจองทวัรทานละ 10,000 บาท สวนทีเ่หลอื ทัง้หมดขอรบักอน

เดนิทาง 20  วนั 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจน

ไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่

เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจบ็ปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความ

ลาชา หรือจากอุบตัิเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์

และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรอืหามเขาประเทศ อัน

เนื่องมาจากมีสิ่งผดิกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถกูตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี

อื่น 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได

สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนท่ีเรยีบรอย แตอยางไรก็ตาม

รายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบินปรับสูงขึ้น บรษิัทฯ 

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 

เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ 

บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงิน

ใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น

แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 

ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต

ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้

โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

เอกสารทีใ่ชสาํหรบัทองเทีย่ว 

หนงัสอืเดินทาง (ตองมอีายคุงเหลอืไมต่าํกวา 6 เดอืน) 

พรอมถายสาํเนามาใหกับบรษิทัที่ทานจองทวัร 

หมายเหต.ุ..โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดตามความ

เหมาะสม 


