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เดินทางโดยสายการบนิ ไต้หวัน  
เครื่องล าใหม่ กัปตันเก่าประสบการณ์สูง   
ที่น่ังกว้างขวางสะดวกสบาย   
มอีาหารเสิร์ฟร้อนท้ังไปและกลับ 

FULL SERVICE น ้าหนักกระเป๋า 30 กก. 
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พเิศษ !! แจกชานมไข่มกุไต้หวันต้นต ารับท่านละ 1 แก้ว 
ก าหนดการเดินทาง   เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561  (ดพูเีรียดจากตารางด้านล่างค่ะ) 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาท์เตอร์ R ประตู  8  สายการบิน EVA AIR  
เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ – ไต้หวนั  – เมืองหนานโถว – วดัจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา  
                      วดัพระถมัซําจ๋ัง – วดัเหวนิอู่ – เมืองเจียอี ้ 
 
 
 
 

 
02.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน  EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR206 (มอีาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ืองบิน) 
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถา หยวน หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
เชา้  บริการอาหารเช้า แซนวิช+ชานมไข่มุกต้นตํารับไต้หวัน  (บนรถ) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มุ่งหนา้สู่ วัดจงไถ่ฉานซ่ือ  ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศาสนา
สถานที่ยิง่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานที่ธิเบต  

เที่ยง   บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบด ี 
น าท่าน ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่  งดงามราวกบัภาพวาด  เปรียบเสมือน
สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั  ตั้งอยูใ่นเขตของ  ซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย  ซ่ึงทางการท่องเที่ยวไตห้วนัได้
ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 24 มกราคม 2000 เพือ่บูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัที่  21 กนัยายน  1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติจากผนืน ้ าสู่ยอดเขาที่นบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว  33 กิโลเมตร  เป็น
ทะเลสาบที่มีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ  ลกัษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น  ท าใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย์
และพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นที่มาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยันจันทรา ” พร้อมทั้งน าท่านนมสัการอฐิัของ  พระถัง
ซัมจั๋ง ที่ไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาที่ วัดเสวียนกวง  เม่ือปี ค.ศ.1965  
 จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิที่  วัดบุ๋นบู๊ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู 
เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2  ตวัที่ตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1  ลา้นเหรียญไตห้วนั  และ
น าท่านนมสัการ  ศาลเจ้าขงจือ้  และ ศาลเจ้ากวนอู   ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์  

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี ้ 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
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พกัที่ : ROYAL CHIAYI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 

วนัที่สาม อุทยานอาหลีซั่น – ชมป่าสนพนัปี -  นั่งรถไฟโบราณอาหลีซั่น – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อป
ป้ิงฟงเจี่ยไนท์  

 
 
 
 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสุ่ อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานที่มีช่ือเสียงที่สุดของไตห้วนัที่
มีความสวยงามอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล  2,700 เมตร ในอุทยานยงัมี  ทะเลสาบสองพี่น้อง  ซ่ึงเป็นทะเลสาบภายใน
อุทยาน มีความสวยงามอยา่งมากเป็นทะเลสาบที่น าสายน ้ า จากสองจุดมารวมกนัอยูท่ี่ทะเลสาบแห่งน้ี จากนั้นใหทุ้ก
ท่านไดช้ม สวนสนพันปี ท่านจะไดพ้บกบัสนหลากหลายนานาพนัธุ ์มีความสวยงามที่แตกต่างกนัไป  ซ่ึงในแต่ละ
ตน้มีอายมุากกวา่ร้อยปี น าท่าน น่ังรถไฟโบราณอาหลี่ซัน  ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัญี่ปุ่ นปกครองไตห้วนัและเป็นรถไฟ
โบราณที่เหลือเพยีง 3 แห่งในโลก 

เที่ยง บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคาร  อาหารพืน้เมืองบนอาหลี่ซัน 
น าท่านเดินทางสู่ร้านชา ใหท้่านไดชิ้มชาขึ้นช่ือของไตห้วนั จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองไทจง เมือง
ใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วนั น าท่านสู่ ตลาดฟงเจ่ียไนท์ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนั  ใหท้่านไดอิ้สระ
ในการช็อปป้ิง มีสินคา้จ าพวกเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าเคร่ืองประดบัต่างๆ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากน้ีพื้นที่ตาม
ทอ้งถนนยงัมีรถเขน็ขายอาหารพื้นเมืองใหท้่านไดแ้วะชิมอีกดว้ย  ท่านที่ช่ืนชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER 
พลาดไม่ได้ที่น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน   

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บุฟเฟ่ต์สุกีส้ไตล์ไต้หวัน  

พกัที่ : KUN HOTEL TAICHUNG  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ี ไทจง – ไทเป – ช้อปป้ิงเค้กพายสัปปะรด– ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปป้ิงซีเหมินติง  

 
 
 
 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป  นําท่านช้อปป้ิงขนมเค้กพายสัปปะรด เป็นของฝากช้ันนําของไต้หวัน  จากนั้น
เดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM   แหล่งผลิต สินคา้ที่ท  าจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบตัิใน
การแผไ่อออนลบ  ส่งผลดีต่อผูส้วมใส่ อาทิเช่น ท าใหเ้ลือดลมไหลเวยีนดีขึ้น เพิม่พละก าลงั  ผอ่นคลายความตึง
เครียด เป็นตน้ โดยเป็นสินคา้ยอดนิยมที่แพร่หลายในหลายๆประเทศทัว่เอเชีย 

เที่ยง บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคาร  เส่ียวหลงเปา 
น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวหิาร
เทียนถนัที่ปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากของ
เมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และ โรงละครแห่งชาติ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)   อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้
หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยบริเวณซีเหมินติง เพื่อ
ความสะดวกในการช้อปป้ิง ) 

พกัที่ : YISU HOTEL TAIPEI  ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

 

วนัที่ห้า หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน – อุทยานเหย่หลิว่ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้จุดชมววิช้ัน 89) – สนามบิน
เถาหยวน – กรุงเทพฯ 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน  ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตั้งแต่สมยั กษตัริยก์
วงสว ีแห่งราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขทุองที่น่ี  การโหมขดุทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้  านวน
แร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือทิ้งไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีกรใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็น
ฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ  “อู๋เหยยีน เตอะซนัชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้
ดึงดูดนกัท่องเที่ยวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมี   ชีวติชีวาอีกคร้ัง  (  ในกรณทีี่
เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ินในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เมื่อไปถึงจุดที่กําหนดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถShuttle Bus 
เพื่อเดินทางขึน้ลงจ่ิวเฟ่ินคะ )   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เหย่หลิ่ว 

เที่ยง   บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 
น าท่านเขา้ชม อุทยานเหย่หลิ่ว  ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ย
โขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก และ
การกดักร่อนของน ้ าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนั
และทัว่โลก อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101  ตึกระฟ้า แห่งน้ีเคยมีความสูงเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีความสูงถึง 508 

เมตร สร้างขึ้นโดยหลกัวศิวกรรมชั้นเยีย่มสามารถทนทานต่อการสัน่สะเทื่อนของแผน่ดินไหว และการป้องกนั

วนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท์ี่ เคยเร็วที่สุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิง

แหล่งชอ้ปป้ิงที่ทนัสมยัที่สุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า  

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยบริเวณภายในตึกไทเป 101 เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

20.45 น.  เหินฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน EVA AIR  เที่ยวบินที่ BR205 (มอีาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ืองบิน) 
23.30 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 

**หมายเหตุ** รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึน้ช่ือ 3 ร้าน คอื ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP 
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อัตราค่าบริการ ปี 2561 

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนํ้ามันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน  

*** 25 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 
 

 
 

 
อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภยัการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  

 คา่พาหนะนําเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์นําเทีย่วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่ ี

การตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 
 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วันตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2018  
ยกเวน้วซีา่สําหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วันอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วัน 

พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เด ีย่ว) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลูกคา้) (=600 TWD/ลูกคา้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 

 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 

 

ช่วงการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
 ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเด่ียว 

จ่ายเพิม่ 
 

18-22 ก.ค. 22,900 22,900 22,900 22,900 5,000 

8-12 ส.ค. 

(วนัแม)่ 
22,900 22,900 22,900 22,900 5,000 

26 – 30 ก.ย. 21,900 21,900 21,900 21,900 5,000 

2 – 6 พ.ย. 22,900 22,900 22,900 22,900 5,000 

9 – 13 พ.ย. 22,900 22,900 22,900 22,900 5,000 

23 – 27 พ.ย. 22,900 22,900 22,900 22,900 5,000 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชําระคา่มัดจํา  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจํา 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนือการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ยการสญูหาย 

ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานี้คดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้

โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    


