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เดนิทางตลอดเดอืนสิงหาคม - 

ธนัวาคม 2561          

 

วนัแรก          กรงุเทพฯ - ไตหวนั - เถาหยวน  - เมืองเจียอี้ - หมูบานญีปุ่นเกาฮโินก ิ 

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 หมูบานญี่ปุนเกาฮิโน

ก ิ(Hinoki Village)  

อดี ต เป น บ าน พั กข องท ห ารญี่ ปุ น ใน ช วง

ปกครองไตหวัน ภายในหมูบานจะเปนบาน

เกาสไตสญี่ปุนชั้นเดียว ปจจุบันเปนรานขาย

ของเกไกมากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑที่

บอกเลาเรื่องราวในอดีตของที่นี้ดวย ใหทานไดชมเลือกซื้อสินคา

พื้นเมืองและถายรูปกับวิวสวยๆที่ไมควรพลาด ตอดวย นําทานเดินทาง

ตอไปยัง เมืองเจียอี้ ซึ่งเปนที่ต้ังของอุทยานอาลีซาน 

ค่าํ  บริการอาหารค่าํ  ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารจนีพืน้เมอืง +ไกอบโอง 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : CHIAYI KING HOTEL หรือเทยีบเทา 

 



 
วนัที่สอง           เมอืงเจยีอี ้- นัง่รถไฟโบราณชมอุทยานแหงชาตอิาลซีาน - 

เทีย่วชมธรรมชาตภิายในอทุยาน  

                         ชิมชาอหูลง - ไถจง– ตลาดฟงเจีย๋ไนทมาเก็ต 
 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนัน้เดนิทางสูเมือง

เจีย้อี ้

ตอดวย  นําทานสู อุทยานอาลีซาน (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง)  

นําคณะทานนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ม ี

ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไตหวัน ตั้งแตสมัยที่ญี่ปุนยังปกครองอยูมีทั้ง

นักเขียนและศิลปนมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรางผลงานที่นี่ 

เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ ทั้งปาไม เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ

จนหาที่อื่นเปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตตองมา

เยือนนําทุกทาน เดินชมปาสน 2,000 ป ทิวสนตั้งเรียงตระหงาน พริ้ว

ตามลมอยางเปนธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกการเก็บ

ภาพ  ไวในความทรงจําอยางหาที่เปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขา

อาลีซาน 

 

 

 

 

 
 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 

 

 หลังอาหาร นําทาน ชิมชาอูหลงไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันดวย

สภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่นี่ทําใหชาที่นี่มีรสชาติดีกลม

กลอมและพันธุชาอูหลงที่นี่ยังเปนพันธุชาที่นํามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงราย

อิสระชิมชาชนิดตางๆหรือเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย  



 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับ 3 

ของเกาะไตหวัน เมืองนี้จะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือ

ของเกาะ และทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองนี้มีความคึกคักอยูตลอดเวลา 

จากนั้นนําทานชอปปง ตลาดฟงเจี๋ยไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มี

ชื่อเสียงแหงหนึ่งของเมืองไถจง ใหทานไดอิสระกับการชอปปงเลือกซื้อ

สิ่งของท่ีถูกใจ ทานที่ชื่นชอบรองเทา ONITSUKA TIGER พลาดไมได

ที่นี่ราคาถูกกวาเมืองไทยอยางแนนอน 

หมายเหต.ุอสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรอื

เทยีบเทา  

วนัที่สาม          ไถจง - หนานโถว - วดัเหวนิหวู – ลองเรือชมทะเลสาบสรุยินั

จนัทรา - ไทเป 

     รานขนมพายสบัปะรด - ตลาดซเีหมนิติง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู เมือง

หนานโถว เดินทางไปกราบไหวสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่  วัดเหวินหวู ซึ่งหมายถึง

ศาสดาขงจื่อเทพเจาแหงปญญา และ

เทพกวนอูเทพเจาแหงความซื่อสัตย

รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัวที่ตั้งอยูหนา

วัดซึ่ งมีมูลคาถึงตัวละ1ลานเหรียญ

ไตหวัน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 

ซึ่งไดรับการกลาวขานวางดงามราว

กั บ ภ า พ ว า ด  เ ป รี ย บ เ ส มื อ น

สวิสเซอรแลนดแหงไตหวันตั้งอยูใน

เขตของซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิก

แอเรียซึ่งทางการทองเที่ยวไตหวันได

กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 

เพื่อบูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 

รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขาที่นับจากความ



 

สูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เปนทะเลสาบที่มี

ภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเดน ทําใหตัว

ทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยว ซึ่งเปนที่มาของ

นามอันไพเราะวาสุริยันจันทรา ใหทานดื่มด่ํากับบรรยากาศริมทะเลสาบ

สุริยันจันทรา  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..ปลาประธานาธบิด ี 

 นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป ใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนม

ยอดนิยมของไตหวัน รานขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกวา100 

ชนิด ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก  

จากนั้น นําทานเดินชอปปง ตลาดซีเหมินติง ใหทานไดอิสระชอปปง

แหลงชอปปง เปรียบเสมือนสยาม 

สแควรในกรุงเทพฯแหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน 

มีรานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย เสื้อผา รองเทากีฬายี่หอ

ดัง เชน ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS PUMA  ซึ่งราคาถูกกวา

ประเทศไทย  

หมายเหต.ุอสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : HAPPINESS INN HOTEL หรอืเทียบเทา  

 

วนัที่สี ่            นัง่รถไฟดวนสูเมืองฮวาเหลยีน - อุทยานแหงชาติทาโรโกะ – 

ไทเป - รานสรอย - โรงแรม 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  หลังอาหาร นําทานเดินทางสู เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟดวน (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

     ซึ่งอยูหางจากเมืองไทเปประมาณ 150 กิโลเมตร ตลอดเสนทางเปน

ภู เขาวิ่ งเลียบทะเล ระหวางทางใหทานได

เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม ดานหนึ่งติด

กบัมหาสมุทรแปซิฟกและอีกดานเปนหนาผาสูง  

เที่ยง   บ ริก ารอ าห ารมื้ อ เที่ ย ง  ณ  ภั ต ต าค าร 

เมนอูาหารจีนพื้นเมือง 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติ

ทาโรโกะ นอกจากจะเปนอุทยานที่มีทัศนียภาพ

ของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอนสวยงาม



 
แลว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เปนแหลงทองเท่ียว

ที่มีทัศนียภาพแปลกตา ดวยถ้ํานอยใหญเรียงรายบนหนาผาสูง อุโมงค 

9 โคง เปนอุโมงคที่อยูบนถนนเหิงกวางกงลู  หรือทางหลวงสาย

ยุทธศาสตรที่ตัดผานหุบเขาหินออน จากดานตะวันออกไปทางทิศ

ตะวันตก เดิมเปนถนนสายเกาสําหรับคมนาคม ปจจุบัน เปดเปนเสนทาง

เดินชมวิวทิวทัศนเลียบริมหุบเขาใหนักทองเที่ยว สามารถสํารวจความ

งามของธรรมชาติอยางใกลชิด  สะพานหินออน  

อุทยานแหงชาติ  เทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเปนแหลงที่อยูของชาวเขา

เผาไทอยาคลายเปน หมูบานกลางหุบเขา เปนจุดชมวิว  อีกจุดหนึ่งที่มี

ธรรมชาติสวยงาม 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเปโดยรถไฟดวน 

จากนั้น นําทานไปชม GERMANIUM POWER CENTER เปนสรอย 

มีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพ

ประจุลบ บวกในรางกายใหสมดุล ชวยใหรางกายเปนปรกติ ระบบ

ไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนพูิเศษ..พระกระโดดกําแพง 

จากนั้นนําทานเขาโรงแรมที่พัก : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเทา 

วนัทีห่า             ตึกไทเป 101(ไมรวมบัตรขึน้ตกึ) - อทุยานแหงชาติเยหลิว่ - 

สนามบนิเถาหยวน - กรงุเทพฯ 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทาน แวะถายรูปคูกับ ตึกไทเป 

101 ตึกระฟามีความสูงถึง 508 เมตรสรางขึ้นโดย

หลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานตอการ

สั่นสะเทือนของแผนดินไหวและการปองกัน

วินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟตที่เร็วที่สุดใน

โลก ดวยความเร็วตอนาทีอยูที่ 1,010 เมตร  



 

**ไมรวมบัตรขึ้นตึก** 

นําทานเดินทางสู อุทยานเยหลิ่ว ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนแหลม

ทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดวย

โขดหินชะงอนทรายรูปรางตางๆเชน รูป

เทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การ

เคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัด

กรอนของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ 

พระเศียรราชินี  รองเทาเทพธิดา ซึ่ งมี

ชื่อเสียงทั่วในเกาะไตหวันและทั่วโลก 

อิสระเก็บภาพ  

  จากนั้นนําทานสูสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดินทาง 

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 

01 - 05 ส.ค. 61 22,555 22,555 21,555 4,555 

09 - 13 ส.ค. 61 22,555 22,555 21,555 4,555 

22 - 26 ส.ค. 61 22,555 22,555 21,555 4,555 

12 – 16 ก.ย. 61 22,555 22,555 21,555 4,555 

26 – 30 ก.ย. 61 22,555 22,555 21,555 4,555 

11 – 15 ต.ค. 61 
วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 

24,555 24,555 23,555 4,555 

19 – 23 ต.ค. 61 
วนัปยมหาราช 

24,555 24,555 23,555 4,555 

14 – 18 พ.ย. 61 23,555 23,555 22,555 4,555 

01 – 05 ธ.ค. 61 23,555 23,555 22,555 4,555 

12 – 16 ธ.ค. 61 23,555 23,555 22,555 4,555 

15 – 19 ธ.ค. 61 23,555 23,555 22,555 4,555 

 

อัตราคาบริการนี้รวม  

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 

 คาที่พักโรงแรมตามที่ระบุ (พักหองละ 2-3 ทาน) 

 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกระบุไวทุกแหง 

 คาภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

 คารถโคชปรับอากาศ นําเที่ยวตามรายการ 



 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอม

อยูในขอจํากัด 

ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป วงเงินประกัน 

ทานละ 500,000 บาท คารักษาอยู ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต) 

**กรณีตองการประกันที่มีความคุมครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซื้อเพิ่มเติมได** 

 น้ําดื่มวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 

 คาระวางกระเปาเดินทางน้ําหนักไมเกินทานละ 2 ชิ้น น้ําหนักรวม 30 กก.  

อัตราคาบรกิารนีไ้มรวม 

 คาทําพาสปอรต   

 คาใชจายสวนตัว คามินิบาร  คาซักรีด ตางๆ 

 คาภาษี 7 %  คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ ตอทาน รวม 1000 NTD 

 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน 

หมายเหต ุ    

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน / อาจจะใชทูไกด

หรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไม

รับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะ

การชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย 

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. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคา

มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ

คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืน

เงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

การชําระเงิน  บริษัทฯ ขอรับมัดจําในวันจองทัวรทานละ 10,000 บาท สวนที่เหลือ 

ทั้งหมดขอรับกอนเดินทาง 20  วัน 

หมายเหต ุ



 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่

เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความ

ลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์

และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อัน

เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี

อื่น 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได

สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม

รายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 

เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 

บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงิน

ใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น

แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 

ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต

ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้

โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

เอกสารทีใ่ชสาํหรบัทองเทีย่ว 

หนังสอืเดินทาง (ตองมอีายคุงเหลือไมต่ํากวา 6 เดอืน) 

พรอมถายสาํเนามาใหกบับรษิทัทีท่านจองทวัร 

หมายเหต.ุ..โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดตาม

ความเหมาะสม 


