
 
 

 
 
 
 
 

                             

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                

 เดินทาง วนัที่ 29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61          
วนัแรก            วนัศุกร ์ท่ี 29 ธนัวาคม 2560      

                           กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน  - ไทเป – ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต - แช่น ้าแรใ่นหอ้งพกัส่วนตวั 

08.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคานเ์ตอร ์S ประต ู 8   



สายการบิน CHINA AIRLINE  เจา้หนา้ท่ี  คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่าน 

11.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี CI 834 

15.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

 เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร โรงแรมซิต้ีสูทอาหารจนี+ขาปูยกัษ ์

หลงัอาหาร นําทุกท่านไปชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ไนทม์ารเ์ก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมือง

ไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของไตห้วนัคือ 

เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วนัแลว้ ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของ

เตา้หูเ้หม็น ก็ถือวา่ไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมีเครื่องด่ืมอีกชนิดท่ี

มีตน้กาํเนิดท่ีไตห้วนั คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มี

สินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถกูถึงราคาปานกลาง มีทั้ง

สินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ 

รองเทา้กีฬายีห่อ้ต่างๆจะมีราคาถกูกวา่เมืองไทยประมาณ 

20-30%  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ใหท่้านไดแ้ช่น ้าแร ่ในหอ้งพกัส่วนตวั  

โรงแรมท่ีพกั : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER  HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสอง  วนัเสาร ์ท่ี 30 ธนัวาคม 2560      

                          ไถจง  - หนานโถว – วดัจงไถฉานซ่ือ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ 

                           วดัเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลงัอาหาร นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วดัจงไถฉานซ่ือ ซ่ึงวดัแหง่น้ีไดร้บัการ

กล่าวขานวา่เป็นศาสนาสถานท่ียิง่ใหญ่เป็นอนัดบั

สามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายาน

ท่ีธิเบต ใหท่้านไดช้มปฎิมากรรมทาง

พระพุทธศาสนาท่ีสวยงามแปลกตา จากน้ัน

เดินทางสู่ เมืองหนานโถว 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ 

ภตัตาคาร อิงหารเมนูปลาประธานาธิบดี  

หลงัอาหาร นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงไดร้บัการกล่าวขาน

วา่งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนัตั้งอยใูนเขตของ ซนัมูลเลก เนชัน่แนลซีนิก

แอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งขึ้ นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบรูณะเมืองจากแผ่นดินไหว

ครั้งใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่ยอดเขาท่ีนับจากความ

สงู 

ระดบั 600 ถึง 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะ

ภมิูประเทศท่ีโดดเด่น ทาํใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมา ของนามอนั

ไพเราะวา่ สุริยนัจนัทรา ใหท่้านด่ืมดํา่กบับรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่



ท่ีสุดแหง่เดียวของไตห้วนั นําท่านขึ้ นสู่วดัเสวยีนจาง นมสัการอฐิัของ พระถงัซามจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุ

กลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวง เม่ือปี ค.ศ.1965 จากน้ัน นําท่านเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี วดัเหวินอู่ ซ่ึง

หมายถึงศาสดาขงจื๊อเทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอเูทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั

ท่ีตั้งอยูห่น้าวดัซ่ึงมีมลูค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั จากน้ัน นําท่านชิม ชาอู่หลง ไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลกูมาก

ทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสงูและอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีทาํใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและ

พนัธุช์าอหูลงท่ีน่ียงัเป็นพนัธุช์าท่ีนํามาปลกูในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกดว้ย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือ

เลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมี

ช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถกูใจ ท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA 

TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถกูกวา่เมืองไทยแน่นอน 

ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั : STAY HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม              วนัอาทิตย ์ท่ี 31 ธนัวาคม 2560      

            ไทเป - รา้นขนมพายสบัปะรด - อุทยานแห่งชาติเยห๋ล่ิว  - DUTY FREE – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

            ตลาดซีเหมินติง - รว่มนับถอยหลงั  COUNT-DOWN 2018  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

  หลงัอาหาร นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป ใหท่้านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั   

  รา้นขนมพายสบัปะรด ซ่ึงมีขนมอ่ืนๆ อีกกวา่ 100 ชนิด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเยห๋ล่ิว ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 

ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรปูรา่งต่างๆเช่น รปูเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตวัของ

เปลือกโลก และการกดักรอ่นของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมี

ช่ือเสียงทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร  เมนูกุง้มงักรซีฟู๊ด 

  หลงัอาหาร นําท่านชอ้ปป้ิงของปลดภาษี DUTY FREE 

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค” ตวั

อาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิาร

เทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ทาํให้

อนุสรณ์แหง่น้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมือง

ไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละคร

แหง่ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินตงิ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง  เปรียบเสมือน

สยามสแควรใ์นกรุงเทพฯแหล่งศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป 

สไตลว์ยัรุ่นมากมาย เส้ือผา้ รองเทา้กีฬายี่หอ้ดงั เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, 

ADDIDAS , PUMA  ซ่ึงราคาถูกกวา่ประเทศไทย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้

แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ เมนู ชาบู ชาบู หมาล่า + เบียรด่ื์มไม่อั้น และ ไอศกรีม Haggendazs 



จากนั้นน าท่านเขา้โรงแรมที่พกั : INTRENDY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

หมายเหต.ุ.ส าหรับท่านที่จะไปร่วม COUNT - DOWN นับถอยหลังปีใหม่ 2018 

ไกด์จะนัดพบกันที่ ล๊อบบี้ของโรงแรม และเดินทางออกไปพร้อมกัน 
 

วนัที่สี่          วนัจนัทร ์ที่ 1 มกราคม 2561           

         ตกึไทเป 101 ( รวมบตัรข้ึนตกึ ชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสงูถึง 508 

เมตร สรา้งขึ้ นโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่สะเท่ือ

นของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ นําท่านขึ้ นลิฟทท่ี์

เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร ใหท่้านไดช้มวิวท่ี

ชั้น 89 ท่านจะไดเ้ห็นวิวมุมสงู  

**รวมบตัรข้ึนตกึไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 ** 

จากนั้นน าท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระก่อนการเดินทาง 

   13.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่  CI 835 

16.00 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 

 

เง่ือนไขราคา 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กอายุ 2-11  

(ไม่เสรมิเตยีง) 

พกั

เดียว 

จา่ยเพิ่ม 

29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61 33,900 32,900 31,900 5,900 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุ คืน ( พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ) 

 ค่าบตัรผ่านประตตูามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถกูระบุไวทุ้กแหง่ 

 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท * ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดั 

 ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ *(สาํหรบัผูส้งูอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท  

ค่ารกัษาอยู ่ในขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ) 

**กรณีตอ้งการประกนัท่ีมีความคุม้ครองเพิ่มเตมิ สามารถสอบถามซ้ือเพิ่มเตมิไดค้่ะ** 

 น้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด  

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 30  กก. 



 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทาํพาสปอรต์   

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ค่ามินิบาร ์ ค่าซกัรีด ต่างๆ 

 ค่าภาษี 7 %  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน + พนักงานขบัรถรวม 4 วนั  800  NTD ตอ่ทา่น 

 ส่วนหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหต ุ    

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง

ในกรณีท่ี มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20 ท่าน  / อาจจะใชท้ไูกดห์รือไม่มีหวัหน้าทวัรข์อสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้

ใหท้ราบล่วงหน้า / การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการ

ชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

การยกเลิก 

1. สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เม่ือผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35  วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วนัขึ้ นไป  เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 15,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย 70 % ของราคาทวัร ์

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

6. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่

มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

การช าระเงิน บริษัทฯ ขอรบัมดัจ  าในวนัจองทวัรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย, การสญูหาย, ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้

ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสาร

เดินทางไม่ถกูตอ้งหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะ

ไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 



9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

เอกสารท่ีใช ้ ส  าหรบัท่องเท่ียว 

ส าเนาหนงัสือเดินทาง สง่พรอ้มใบจองทวัร ์ 

หนงัสือเดนิทาง (ตอ้งมีอายใุชไ้ดไ้ม่ต า่กว่า 6 เดอืน) สง่เลม่จริงก่อนเดนิทาง 10 วนั 

หมายเหต.ุ.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

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

 


