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เดินทางตลอดเดอืนพฤษภาคม – 

ตุลาคม 2561 

 

วนัแรก           กรงุเทพฯ - ไตหวนั - เถาหยวน - GLORIA OUTLET  

11.00 น. สมาชกิทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาทเตอร 

S ประต ู8   

สายการบนิ CHINA AIRLINE เจาหนาทีค่อย

จดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางสาํหรบัทกุทาน 

14.10 น. ออกเดนิทางสูกรงุไทเปโดยสายการบนิ CHINA 

AIRLINE  เทีย่วบนิที ่CI 832 

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบนิโดยประมาณ 

3.40 ชัว่โมง) 

18.30 น. ถงึทาอากาศยานเมอืงเถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองเถาหยวน จากนั้นนําทาน

สนุกกับการชอปปงที่ GLORIA OUTLETS ใหทานไดเลือกชอปสินคา

แบรนเนมมากมายในราคาสุดพิเศษ เชน เส้ือผา รองเทา กระเปาและ

สินคาอื่นๆอีกมากมาย 

หมายเหต.ุ  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : KING PARADISE HOTEL  หรอืเทยีบเทา  

วนัที่สอง                 ลองเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซัมจัง๋ - วดัเหวนิอู – 

ชิมชาอูหลง – เจียอี้  

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองหนานโถว ลองเรอืทะเลสาบสรุยินั

จนัทรา ซึ่งไดรับการกลาวขานวางดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอรแลนดแหงไตหวันต้ังอยูในเขตของซันมลูเลกเนชั่นแนลซีนิก

แอเรียซึ่งทางการทองเท่ียวไตหวันไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 

2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่ 21 กันยายน 

1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขาที่นับจาก

ความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เปน

ทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ลักษณะภูมิประเทศท่ีโดดเดน 

ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเส้ียว ซึ่งเปน

ที่มาของนามอันไพเราะวา สรุิยนัจนัทรา ใหทานดื่มด่ํากับบรรยากาศริม

ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญที่สุดแหงเดียวของ

ไตหวัน นําทานขึ้นสูวดัเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถงัซมัจัง๋ที่ได

อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อป ค.ศ.1965  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร

อาหารจนี เมนูพเิศษ ..ปลาประธานาธบิด ี 

 หลังอาหาร นําทานเดินทางไปกราบ

ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่วดัเหวนิอู ซึ่ง

หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจาแหง

ปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหง

ความซื่อสัตยรวมถึงสิงโตหินออน 2 

ตัวที่ต้ังอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาถึงตัวละ1

ลานเหรียญไตหวัน จากนั้นนําทาน 

ชิมชาอูหลง ไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอาลซีันดวยสภาพอากาศบน

ที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่นี่ทําใหชาท่ีนี่มีรสชาติดีกลมกลอม

และพันธุชาอูหลงที่นี่ยังเปนพันธุชาท่ีนํามาปลูกในประเทศไทยแถบ

เชียงราย อิสระชิมชาชนิดตางๆหรือ

เลือกซื้อเปนของฝาก จากนั้นเดินทาง

สู เมอืงเจียอี ้ซึ่งเปนที่ต้ังของอุทยาน

อาลีซาน  

ค่าํ   บรกิารอาหารค่าํ  เมนูพเิศษ..ส

เตก็+สลดับาร 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : 



 
RENYI LAKE HOTEL หรอืเทยีบเทา  

วนัที่สาม            นัง่รถไฟชมอุทยานอาลซีาน - เที่ยวชมธรรมชาตภิายในอุทยาน 

– ตลาดฟงเจีย่ไนทมาเก็ต                                  

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู อุทยานอาลซีนั (ใชเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

จากนั้นนําทาน นั่งรถไฟโบราณชมอทุยาน เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ม ี

ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไตหวัน ตั้งแตสมัยท่ีญี่ปุนยังปกครองอยูมีทั้ง

นักเขียนและศิลปนมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรางผลงาน 

เนื่องจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ทั้งปาไม เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ

จนหาที่อื่นเปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตตองมา

เยือนเดินชมปาสน 2,000 ป ทิวสนตั้งเรียงตระหงาน พริ้วตามลมอยาง

เปนธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกการเก็บภาพ  ไวใน

ความทรงจําอยางหาที่เปรยีบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซัน 

อุทยานแหงชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซึ่งเปนอุทยานที่มีชื่อเสียง

ที่สุดของไตหวัน ที่มีความสวยงามอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร 

เปนอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ชื่นชมทะเล

หมอก ตนไมใหญที่มีอาย ุ3,000 ป ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบ

สองพี่นอง ซึ่งเปนทะเลสาบที่มีความสวยงามอยางมาก เปนทะเลสาบท่ี

นําสายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยูที่ทะเลสาบแหงนี ้พรอมท้ังใหทานได

ชม สวนสนพันป ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุมีความสวยงามที่

แตกตางกันไป ซึ่งตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยป  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมือง 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองซึ่งมี

ความสําคัญเปนอันดับ 3 ของเกาะไตหวัน เมืองนี้

จะเปนศูนยกลางการเดินทางจากทางดานเหนือ

ของเกาะและทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองนี้มี

ความคึกคักอยูตลอดเวลา จากนั้นนําทานชอปปง 

ตลาดฟงเจีย๋ไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มี

ชื่อเสียงของเมืองไทจงใหทานไดอิสระกับการชอป

ปงเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ทานที่ชืน่ชอบรองเทา 

ONITSUKA TIGER พลาดไมไดที่นี่รซึ่งราคาถูกกวาเมืองไทยแนนอน 

ค่าํ   รับประทานอาหารค่าํ  เมนูพิเศษ..สกุี้ชาบู ชาบสูไตลไตหวนั 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : THE CLOUD HOTEL หรอืเทยีบเทา  

วนัที่สี ่           ไทเป - รานขนมพายสบัปะรด - อุทยานแหงชาตเิยหลวิ  

          ตกึไทเป 101 ( ไมรวมบัตรขึน้ตกึชมววิชัน้ 89 ) - ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป ใหทานไดแวะชิมและเลือก

ซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน  

รานขนมพายสบัปะรด ซึง่มีขนมอื่นๆ อีกกวา 100 ชนิด ใหทานไดเลือก

ซื้อเปนของฝาก  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษสดุ!!! รบัประทานอาหารบน

ตึก 101 ชัน้ 86 

ตอดวยนําทาน ถายรปูคูกบั ตกึไทเป 101 ตึกระฟา มีความสูงถึง 508 

เมตร สรางขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานตอการสั่นสะ

เท่ือนของแผนดินไหว และการปองกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมี

ลิฟทที่เร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วตอนาทีอยูที่ 1,010 เมตร อิสระให

ทานไดถายรูปคูกับตึก **ไมรวมบัตรขึน้ตกึ** 



 
จากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานเยหลิว่ ซึ่งเปนสถานที่ทองเท่ียวท่ีเปน

แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปราง

ตางๆเชน รูปเทียน ดอกเห็ด เตาห ูรังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของ

เปลือกโลก และการกัดกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระ

เศียรราชิน ีรองเทาเทพธิดา ซึ่งมีช่ือเสียงทั่วในเกาะไตหวันและท่ัวโลก 

อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป 

นําทานเดินทางสู ตลาดซเีหมนิตงิ ใหทานไดอิสระชอปปง แหลงชอปปง

เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ 

แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลา

วัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิ๊ฟท

ช็อป สไตลวัยรุนมากมาย เส้ือผา รองเทา

กีฬายี่หอดัง เชน ONISUKA TIGER , NEW 

BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA  ซึ่งราคาถูก

กวาประเทศไทย อิสระใหทานชอปปง

สินคาหลากหลายรวมท้ังสินคาแฟช่ันเทรนดใหมๆมากมายตามอัธยาศัย 

หมายเหต.ุ  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอปปงมอีาหาร

หลากหลายใหทานไดเลอืกชมิ 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : KING PARADISE HOTEL  หรอืเทยีบเทา   

วนัทีห่า                โรงแรม - สนามบนิเถาหยวน - กรงุเทพฯ  

เชา   บริการอาหารเชา แบบกลอง  

07.20 น. นําทานเดินทาง ถึงสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการ

เดินทาง 

   09.35 น. เหริฟาเดนิทางสู กรงุเทพ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  

เทีย่วบนิที ่ CI 831 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบนิโดยประมาณ 

3.45 ชัว่โมง) 

 12.15 น. ถึงทาอากาศยาน สวุรรณภูมกิรงุเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 

 

 
 



 

 

 

 

อตัราคาบรกิาร ผูใหญ 

ผูใหญ 2 

ทาน 

เดก็อาย ุ2-

11  

(เสรมิเตยีง) 

ผูใหญ 2 

ทาน 

เดก็อาย ุ2-

11  

(ไมเสรมิ

เตยีง) 

พกั

เดยีว 

จาย

เพิม่ 

25 – 29 พ.ค. 61 

วนัวสิาขบชูา 
24,899 24,899 23,899 4,000 

04 – 08 ก.ค. 61 23,899 23,899 22,899 4,000 

26 – 30 ก.ค. 61 

วนัอาสาฬหบชูา+วนั

เฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10 

24,899 24,899 23,899 4,000 

09 – 13 ส.ค. 61 

วนัแมแหงชาต ิ
24,899 24,899 23,899 4,000 

05 – 09 ก.ย. 61 23,899 23,899 22,899 4,000 

26 – 30 ก.ย. 61 23,899 23,899 22,899 4,000 

12 – 16 ต.ค. 61 

วนัคลายวนัสวรรคต 

ร.9 

24,899 24,899 23,899 4,000 



 

 
 

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 ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัทประกนัชีวิต) 

**กรณตีองการประกนัที่มคีวามคุมครองเพิม่เติม สามารถสอบถามซือ้เพิ่มเตมิ

ได** 

 น้ําดื่มวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 

 คาระวางกระเปาเดนิทางน้าํหนักไมเกนิทานละ 2 ชิน้ น้ําหนักรวม 30 กก.  

 

อัตราคาบรกิารนีไ้มรวม 

 คาทําพาสปอรต   

 คาใชจายสวนตวั คามินิบาร  คาซักรีด ตางๆ 

 คาภาษี 7 %  คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทปิไกดทองถิน่และพนกังานขบัรถ ตอทาน รวม 1000 NTD 

 สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน 

 

19 – 23 ต.ค. 61 

วนัปยมหาราช 
24,899 24,899 23,899 4,000 

20 – 24 ต.ค. 61 

วนัปยมหาราช 
24,899 24,899 23,899 4,000 



 

 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน 

/ อาจจะใชทูไกดหรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม

แจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวตามรายการ 

ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะ

เหมาจาย 

การยกเลกิ 

1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให 

เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ 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 

เอกสารที่ใชสาํหรับทองเทีย่ว 

หนงัสอืเดินทาง (ตองมอีายคุงเหลอืไมต่าํกวา 6 เดอืน) 

พรอมถายสาํเนามาใหกับบรษิทัที่ทานจองทวัร 

หมายเหต.ุ..โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดตามความ

เหมาะสม 

*************************************************************

*********** 
 


