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เดินทางตลอดเดอืนพฤษภาคม - 

ธันวาคม 2561 

 

วนัแรก          กรงุเทพฯ - ไตหวนั - เถาหยวน - MITSUI OUTLET  

08.30 น. สมาชกิทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4  เคาทเตอร 

S ประต ู 8   

สายการบนิ CHINA AIRLINE  เจาหนาที ่ คอยจดัเตรียมเอกสารการ

เดนิทางสาํหรบัทกุทาน 

11.10 น. ออกเดนิทางสูกรงุไทเปโดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  เทีย่วบนิ

ที่ CI 834 

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบนิโดยประมาณ 

3.40 ชัว่โมง) 

15.40 น. ถงึทาอากาศยานเมอืงเถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว 

จากนั้นนําทานเดินทางสู MITSUI OUTLET ใหทานไดเลือกชอปสินคา

แบรนเนมมากมายในราคาสุดพิเศษ เชน เส้ือผา รองเทา กระเปาและ

สินคาอื่นๆอีกมากมาย 

หมายเหต.ุอสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

จากนัน้นาํทานเขาสูที่พัก : CENTURY HOTEL หรือเทยีบเทา  

วนัที่สอง                 วดัจูหลนิซาน – อุทยานแหงชาตเิยหลิว่ - น้าํตกซือเฟน – ปลอย

โคมลอย (2 ทาน / 1 โคม) 

   หมูบานโบราณจิว่เฟน - จหีลงไนทมารเกต็ 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู วัดจูหลนิซาน กวนอิม

ซื่อ เปนวัดใหญที่มีประติมากรรมสวยงาม  แวะไหว

ขอพรเจาแมกวนอิมพันมือและเทพเจาองคอื่นๆ ขอ



 
พรในเรื่องโชคลาภ ความรัก การงาน การเรียน สุขภาพ คาขาย  ทั้งนี้

ยังเหมะกับการถายภาพไดอยางสวยงาม อีกท้ังยังมีความสงบและ

ศักดิ์สิทธิ์เปนที่นับถือของชาวไตหวันและตางชาติมากมายตอดวย นํา

ทานเดินทางสู อุทยานเยหลิว่ ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่เปนแหลมทอด

ยาวออกไปในทะเล ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตางๆเชน 

รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 

และการกัดกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี 

รองเทาเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไตหวันและทั่วโลก  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมน ู           

อาหารจนีซีฟูด  

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู น้ําตกซอืเฟน 

น้ําตกขนาดใหญดวยความสูง 20 เมตร 

ไฮไลทเดนของเมืองที่ไดรับความนิยมเปน

อยางมากมีความสวยงามจนไดรับการขนาน

นามวา “ไนแองการาแหงไตหวนั” ใครอยาก

ปลอยโคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานใน

กระบอกไมไผก็มีใหบริการ เปนอีกหนึ่ง

สถานีที่ผูคนนิยมปลอยโคมลอยกระดาษกัน 

ใหทกุทานไดปลอยโคมฟร!ี!! (รวมคาโคม

แลว 2 ทาน /1 โคม) ลักษณะเดนของซือ

เฟนคือมีเสนทางรถไฟท่ีตั้งคูขนานไปกับ

ถนนโบราณซือเฟน ใหความรูสึกคลายกับ

ตลอดรมหุบของบานเรา ทั้งยังมี

ความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมในอดีตของไตหวันเปนอยางมาก 

ภายในตัวเมืองเต็มไปดวยรานคา, 

รานอาหารพื้นเมือง, รานขายของที่ระลึก

และอื่นๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย  

  จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิว่

เฟน ที่ต้ังอยูบริเวณไหลเขาในเมืองจีหลง 

จิว่เฟนเปนแหลงเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแตสมัยโบราณปจจุบันเปน

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ง เพราะนอกจากจะเปนถนนคนเดิน

เกาแกที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไตหวันแลว นักทองเท่ียวจะเพลิดเพลิน



 
บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต

และยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิมและซื้อเปนของขวัญ

ของฝาก ตอดวยนําทานเดินทางสู จีหลงไนทมารเกต็หรอืตลาดกลางคนื

เมยีวโขว เปนหนึ่งในตลาดไนทมารเก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไตหวัน 

เปนตลาดที่เนนขายของกินมากกวาตลาดอื่นๆ เปนตลาดเกาแกที่มีมา

ตั้งแตยุคลาอาณานิคม โดยเมืองจีหลงเปนเมืองทาและฐานทัพทางทหาร

ของมาตั้งแตสเปน, ดัตช, ญี่ปุน และราชวงศฉิง ทําใหมีความเปนตลาด

ดั้งเดิมมากกวาตลาดกลางคืนอื่นๆของงไตหวัน แมวาจะมีขนาดที่ถือวา

เล็กเมื่อเทียบกับตลาดดังๆท่ีอื่นแตก็มีของขายคลายกันโดยเฉพาะ

อาหาร ซึ่งเนนที่อาหารทะเลเพราะอยูใกลกับทะเล และมักจะมีราคาถูก

กวาในเมืองไทเปดวย 

หมายเหต.ุ  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : BEITU HOTEL หรือเทยีบเทา  

วนัที่สาม         ไทเป - รานขนมพายสบัปะรด - รานสรอย GERMANIUM - ตึก

ไทเป 101 ( ไมรวมบัตรขึน้ตกึ )  

                          วดัหลงซานซื่อ - ชอปปงตลาดซเีหมนิติง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

หลังอาหาร นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป ใหทานไดแวะชิมและเลือก

ซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน รานขนมพายสบัปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีก

กวา 100 ชนิด ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก ตอดวย  

นําทานไปชม GERMANIUM POWER 

CENTER เปนสรอย มีพลังพิเศษชวยในการปรับ

สมดุลในรางกาย ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ 

บวกในรางกายใหสมดุล ชวยใหรางกายเปน

ปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสด

ชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและยังมี นาฬกิา

หลากหลายแบรนด จากทั่วโลกใหทานชม 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..

พระกระโดดกาํแพง 



 

หลังอาหาร นําทานแวะถายรปู ณ ตึกไทเป 101 ถายรูปคูกับตึกระฟาที่มี

ความสูงถึง 508 เมตรสรางขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถ

ทนทานตอการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวและการปองกันวินาศกรรม

ทางอากาศนําทานขึ้นลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอนาทีอยูที่ 

1,010 เมตร **ไมรวมบัตรขึน้ตกึ**  

จากนั้นนําทานชม วดัหลงซานซื่อ วัดที่เกาแกที่สุดใน

ไตหวัน ซึ่งขึ้นชื่อวาสวยงามท่ีสุดในไตหวันดวย

เชนกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารดานหนา 

วิหารกลางซึ่งเปนวิหารหลักและวิหารที่อยู ทาง

ดานหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝมือท่ี

งดงาม เชนบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเปน

มังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง สวนดานบน

หลังคาก็มีลวดลายปูนปนยิบยอยท่ีแสดงถึงฝมือของชาง โดยในแตละวัน

จะมีผูคนมากมายทั้งนักทองเที่ยว  

 

ค่าํ   รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ..สกุี้ชาบ ูชาบูสไตล

ไตหวนั (ทานละ 1 เซ็ต) 

หลังอาหาร นําทานเดินทางชอปปง ตลาดซเีหมนิตงิ ใหทานไดอิสระช

อปปงในแหลง ชอปปงแหงนี้ เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ

แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก 

กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุนมากมาย เสื้อผา รองเทากีฬายี่หอดัง เชน ONISUKA 

TIGER , NIKE, ADDIDAS ซึ่งราคาถกูกวาประเทศไทย  

  จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : YISU HOTEL หรอืเทียบเทา 

วนัที่สี ่                อนสุรณสถานเจียงไคเชค็ - สนามบนิเถาหยวน - กรงุเทพฯ 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู อนสุรณสถานเจยีงไคเชค็”ตัวอาคารเปน

หินออนทั้งหลัง มีลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิ่ง 

งดงาม กอปรอาณาเขตทีก่วางขวาง ทําใหอนุสรณแหงนี้เปนสถานที่

ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดานขางอาคารเปนหอแสดง

ดนตรีและโรงละครแหงชาติ 

 



 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานสูสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดินทาง 

   13.55 น. เหริฟาเดนิทางสู กรงุเทพ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  

เทีย่วบนิที ่ CI 835 

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบนิโดยประมาณ 

3.45 ชัว่โมง) 

16.45 น. ถึงทาอากาศยาน สวุรรณภูมกิรงุเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 
 

 
 

อตัราคาบรกิาร ผูใหญ 

ผูใหญ 2 

ทาน 

เด็กอาย ุ2-

11 

(เสรมิเตยีง) 

ผูใหญ 2 ทาน 

เด็กอาย ุ2-11 

(ไมเสริม

เตยีง) 

พักเดยีว 

จายเพิม่ 

27 – 30 ก.ค. 61 

วนัอาสาฬหบชูา+วนั

เฉลมิพระชนมพรรษา 

ร.10 

23,333 23,333 22,333 3,900 

02 – 05 ส.ค. 61 22,333 22,333 21,333 3,900 

10 – 13 ส.ค. 61 23,333 23,333 22,333 3,900 



 

วนัแมแหงชาต ิ

23 – 26 ส.ค. 61 22,333 22,333 21,333 3,900 

06 – 09 ก.ย. 61 22,333 22,333 21,333 3,900 

13 – 16 ก.ย. 61 22,333 22,333 21,333 3,900 

20 – 23 ก.ย. 61 22,333 22,333 21,333 3,900 

27 – 30 ก.ย. 61 22,333 22,333 21,333 3,900 

04 – 07 ต.ค. 61 24,333 24,333 23,333 3,900 

12 – 15 ต.ค. 61 

วนัคลายวนัสวรรคต 

ร.9 

25,333 25,333 24,333 3,900 

21 – 24 ต.ค. 61 

วนัปยมหาราช 
25,333 25,333 24,333 3,900 

08 – 11 พ.ย. 61 24,333 24,333 23,333 3,900 

15 – 18 พ.ย. 61 24,333 24,333 23,333 3,900 

16 – 19 พ.ย. 61 24,333 24,333 23,333 3,900 

31 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61 24,333 24,333 23,333 3,900 

02 – 05 ธ.ค. 61 

วนัพอแหงชาต ิ
25,333 25,333 24,333 3,900 

16 – 19 ธ.ค. 61 24,333 24,333 23,333 3,900 

21 – 24 ธ.ค. 61 24,333 24,333 23,333 3,900 

25 – 28 ธ.ค. 61 24,333 24,333 23,333 3,900 

26 – 29 ธ.ค. 61 24,333 24,333 23,333 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 ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต) 

**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 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน 

/ อาจจะใชทูไกดหรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม

แจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวตามรายการ 

ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะ

เหมาจาย 

การยกเลกิ 

1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให 

เมื่อผลวีซาผานแลวมกีารยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคา

มัดจํา 



 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20  วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15  วัน   เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของ

ราคาทัวร 

5. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ

และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมา

จายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 

การชาํระเงนิ  

บรษิทัฯ ขอรบัมดัจาํในวนัจองทวัรทานละ 10,000 บาท สวนทีเ่หลอื ทัง้หมด

ขอรบักอนเดนิทาง 20  วนั 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่

เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, 

ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละ

สิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ อัน

เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธใน

กรณีอื่น 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 

แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 



 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก 

ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่

ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให 

แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ 

ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ

เทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก

ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงิน

ใดๆทั้งสิ้น แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอ

สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

เอกสารที่ใชสาํหรบัทองเทีย่ว 

หนงัสอืเดนิทาง (ตองมอีายคุงเหลอืไมต่าํกวา 6 

เดอืน) 

พรอมถายสาํเนามาใหกบับรษิทัทีท่านจองทวัร 

หมายเหต.ุ..โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดตาม

ความเหมาะสม 
*************************************************************

*********** 


