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วนัแรก สนามบินดอนเมือง-ไต้หวนั-เถาหยวน 

16.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร ์5 สายการบินไท
เกอรแ์อร ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวก 

20.00น. เดนิทางสูไ่ทเป โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เท่ียวบินท่ี IT506 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
ใช้เวลาบนิประมาณ 4 ชัว่โมง 

00.40น. ถงึสนามบินเถาหยวนประเทศไต้หวนั หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแล้ว น าท่านเขา้ทีพ่กั  
พกัท่ี FULLON HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสอง ผหูลี่-วดัจงไถซานซ่ือ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจัง๋-วดักวนอ-ูชิมชา-ตลาดฟ่งเจ่ีย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกทา่นเดนิทางโดยรถโค้ชปรบัอากาศสูเ่มอืงผหูลีเ่ดนิทางสูว่ดัจงไถฉันซ่ือ ซึง่เป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดั
ประจ าภาคกลางของไต้หวนั เป็นวดัทีผ่สมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเข้าด้วยกนั ทา่นสามารถนมสัการ
สิง่ศกัดิส์ทิธ ิแ์ละพระโพธสิตัว์หลายๆพระองค์ได้ทีน่ี่ นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆท์ีม่หีอ้งเรยีนถงึ 
1,000 หอ้ง ได้ชื่อว่าเป็นวดัทีท่นัสมยัมากทีสุ่ดแหง่หนึ่งในไต้หวนั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เป็ดย่าง 
พาทา่นล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจุดหนึ่งทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวไต้หวนั รอบๆ
ทะเลสาบแหง่นี้มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร ทะเลสาบแหง่นี้จะมจีุดทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัมากมาย น าทา่น
ล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก พรอ้มกบัใหท้า่นนมสัการรปูเคารพของพระถงัซ าจ ัง๋ 
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ณ วดัพระถงัซ าจัง๋ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบสุรยินัจนัทรา และน าทา่นกราบไหว้ส ิง่ศกัดิส์ทิธ ิท์ ีว่ดักวน
อ ูเช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา เทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซื่อสตัย ์รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2 ตวั 
ทีต่ัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มมีลูค่าตวัละ 1 ล้านเหรยีญไต้หวนั โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทศันียภาพ
อนังดงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทราจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงไทจง น าทา่นแวะเลอืกซ้ือสินค้า
พื้นเมืองท่ีผลิตจากเหด็หลินจือ และท าทา่นสูแ่หล่งช้อปป้ิงตลาดฟ่งเจ่ียไนทม์ารเ์กต็ ตัง้อยูด่้านหลงัของ
มหาวทิยาลยัฝ่งเจ ีย่ เมอืงไถจง เป็นแหล่งรวมตวัของวยัรุน่ไต้หวนั โดยเฉพาะในวนัสุดสปัดาหฝ่์งเจ ีย่เป็น
ตลาดคนเดนิมรีา้นค้าจ าหน่ายสนิค้าครบครนัทัง้เส ือ้ผา้เครือ่งส าอาง  และอาหารทานเล่นสไตลไ์ต้หวนั เมนู
ทีข่ ึน้ชื่อของทีน่ี่ได้แก่ ชานมไขมุ่ก กุนเชยีง และเต้าหูเ้หมน็ นักทอ่งเทีย่วสามารถหาซื้อสนิค้าต่างๆได้
อยา่งพอใจ ***อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือให้เวลาในการช้อปป้ิงสินค้าได้อย่างเตม็ท่ี***
หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั  
พกัท่ี HETI HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม ไทเป-ร้านพายสบัปะรด-อทุยานเย่หลิว-หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน-ตึกไทเป 101-ดิวต้ีฟรี-ช้อปป้ิงซ่ือ
หลินไนทม์ารเ์กต็-ซีเหมินติง-อาบน ้าแร่ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองไทเป เมอืงหลวงของประเทศไต้หวนัซึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ และมปีระชากร

อาศยัอยูป่ระมาณ 3 ล้านคนไทเปเป็นศูนยร์วมทางด้านต่างๆของไต้หวนั ทัง้การศกึษา การค้า อุตสาหกรรม 
เทคโนโลย ี และวฒันธรรม น าทา่นเลือกซ้ือของฝากขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวนัทีร่า้น
เหว่ยเก๋อ และยงัมขีนมอื่นๆ เช่น ป๊อปคอรน์, เหด็ทอด และแวะใหท้า่นเลือกซ้ือสินค้า Cosmetics ซึง่
เป็นศูนยร์วมเครือ่งส าอางคม์ากมาย    

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมอทุยานเหย่หลิว (YehliuGeopark) อุทยานแหง่นี้ตัง้อยูท่างสว่นเหนือสุดของเกาะ
ไต้หวนัมลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล มชีายหาดทีม่ชี ื่อเสยีง เต็มไปด้วยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลก
ตาแต่งดงาม เกดิจากการกดักรอ่นของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกเมือ่หลายล้านปี
ก่อนท าใหเ้กดิการทบัถมของแนวหนิตามชายฝัง่ใน รปูร่างทีแ่ตกต่างกนั ประกอบด้วยโขดหนิ ชะงอ่น
ทราย รปูรา่ง ต่างๆ เช่น รองเทา้เทพธดิา, เทยีน, ดอกเหด็ แต่ทีโ่ดดเด่นมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดกค็อื รปูเศียร
พระราชินีอลิซเบธซึง่มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก ซึง่นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรปูคู่กบั
ส ิง่นี้ ทีน่ี่ยงัมรีา้นค้าต่างๆ มากมายทีข่ายของแหง้ทีม่าจากทะเลให้ทา่นได้เลอืกซื้อเลอืกชมิได้อยา่งจุใจ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...อาหารทะเล+กุ้งมงักร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่มู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชี ื่อเสยีงตัง้แต่สมยักษตัรยิก์
วงสวี้แหง่ราชวงศ์ชองมนีักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองทีน่ี่การโหมขุดทองและแรธ่าตุต่างๆ ท าให้
จ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไว้เพยีงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มี
การใช้จ ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉงิเฉงิชื่อ” และ “อู๋เหยยีนเตอะซนัชวิ” ทศันียภาพ
ภูเขาทีส่วยงามในฉากจงึเป็นทีน่ ามาของการทอ่งเทีย่ว น าทา่นช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี DUTY FREE 
TAIWAN ใหท้า่นได้เลอืกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศอาทปิราด้า, ชาแนล, เฟอรร์ากาโม่
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เป็นต้นจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู่ตึกไทเป 101 เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป มคีวามสงูถงึ 508 เมตร 
(ไมร่วมค่าขึน้ตกึชมววิชัน้ 89) ทีน่ี่ยงัมจีุดชมววิทีส่งูตดิอนัดบัโลกอกีดว้ย ภายในตวัอาคารมลีูกตุ้มขนาด
ใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหว หลงัจากนัน้น าทา่นอพัเดท
แฟชัน่การตกแต่งรา้นค้าสไตล์ไต้หวนั อสิระใหท้่านได้ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควรไ์ต้หวนั
ซึง่มสีนิค้ามากมายหลากหลายรวมทัง้สนิค้าแฟชัน่เทรนด์ใหม่ๆ  เช่น Onitsuka Tiger, Nike, Pumaน า
ทา่นช้อปป้ิงซือหลินไนท์มารเ์กต็ ตลาดทีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดในเมอืงไทเป ซึง่แบง่เป็น 2 โซน คอื ตลาด
อาหารพืน้เมอืงและตลาดคนเดนิ อาหารพืน้เมอืงทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของไต้หวนัคอืเต้าหูเ้หมน็ หากใครไปไต้หวนั
แล้วไมไ่ด้ลิ้มลองรสชาตขิองเต้าหูเ้หมน็ก็ถอืว่าไปไมถ่งึไต้หวนั และยงัมเีครือ่งดื่มอกีชนิดทีม่ตี้นก าเนิดที่
ไต้หวนัคอืชานมไขมุ่ก สว่นตลาดคนเดนิก็มสีนิค้าหลากหลายชนิดตัง้แต่ราคาถูกถงึราคาปานกลาง มี
สนิค้ามากมาย เส ือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดบั รองเทา้ผ้าใบ รองเท้ากฬีายีห่อ้ต่างๆ จะมรีาคาถูกกว่า
เมอืงไทยประมาณ 20-30%  
***อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือให้เวลาในการช้อปป้ิงสินค้าได้อยา่งเตม็ท่ี*** 
พกัท่ี TAN LONG HOTEL หรือเทียบเท่า 3* อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการอาบน ้าแรแ่บบส่วนตวั
ในห้องพกั 

วนัท่ีส่ี ไทเป-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ศนูยส์ร้อยเจอมาเนียม-กลอเรียเอ้าทเ์ลท-เถาหยวน-สนามบินดอน
เมือง-กรงุเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพ ือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใช้
เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2523 มพี ืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทา่น
สามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน แวะศนูยส์ร้อย
สุขภาพเจอมาเน่ียม GERMANIUM มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอืและสรอ้ยคอ ซึง่เป็นเครือ่งประดบัเพือ่สุขภาพ
การช่วยในการไหลเวยีนโลหติในรา่งกาย รวมทัง้มชีมหยกไต้หวนัและปะการงัแดง เครือ่งประดบัล ้าค่าของ
ชาวไต้หวนัมาตัง้แต่โบราณ 
*****อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือให้มีเวลาช้อปป้ิงได้อย่างเตม็ท่ี***** 
น าทา่นสูก่ลอเรียเอาทเ์ลต็ส ์GOLRIA OUTLET หา้งแหง่นี้มที ัง้หมด 4 เฟสซึง่ชณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรก
ประกอบด้วยรา้นขายสนิค้าแบรนด์ดงัรวม 102 ยีห่อ้ ซึง่ลดราคาถูกกว่าราคาปกตติามทอ้งตลาด ใน
จ านวนนี้มสีนิค้าแบรนด์เนมทีเ่พ ิง่เปิดชอ็ปสาขาในไต้หวนัเป็นครัง้แรก 24 แบรนด์ คาดว่ารา้นค้าจะเปิด
ครบทัง้ 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 สมควรแก่เวลาเดนิทางสูส่นามบินเถาหยวน 

15.45น. เหริฟ้าโดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เท่ียวบินท่ี IT 505  (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
18.45น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุท่านท่ีใช้บริการ
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

10-13 มี.ค. 14,999 14,999 14,999 3,500 
13-16 เม.ย. 22,999 22,999 22,999 5,500 
14-17 เม.ย. 22,999 22,999 22,999 5,500 
19-22 พ.ค. 16,999 16,999 16,999 3,500 
14-17 มิ.ย. 16,999 16,999 16,999 3,500 
12-15 ก.ค. 16,999 16,999 16,999 3,500 
27-30 ก.ค. 19,999 19,999 19,999 4,500 
23-26 ส.ค. 16,999 16,999 16,999 3,500 
7-10 ก.ย. 16,999 16,999 16,999 3,500 
22-25 ก.ย. 16,999 16,999 16,999 3,500 

 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เคร ือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรุงเทพฯ–ไทเป-กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / ค่าอาหาร 
และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไว้ในรายการ (กรณีพกั 3 ทา่นทา่นที ่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / ค่า
น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ด้ระบุไว้ / ค่า
ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง ือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศก์บรกิารตลอดการ
เดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกด์ทอ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 1,200 NT$*** ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ/ ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ด้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ / ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีม่ไิด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ลว่งหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณีต้องการใบก ากบัภาษ ี / ค่า
ภาษเีชื้อเพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี / ค่าธรรมเนียมวซี่าไต้หวนักรณีทีส่ถานฑตูประกาศใหย้ืน่
ว่าปกต ิ
 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาหน้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 
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ไต้หวนัประกาศยกเลิกการตรวจลงตราวีซ่าไต้หวนัส าหรบันักท่องเท่ียวไทย 
โดยมีผลบงัคบัทดลองใช้ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2561พ านักได้ 30 วนั 

 
***เงื่อนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 40-45 วนั  / คนืค่าใช้จา่ยทัง้หมด หรอืเก็บค่าใช้จา่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 26-39 วนั / เก็บค่าใช้จา่ย 5,000-10,000 บาท แล้วแตก่รณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-25 วนั  / เก็บค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แก้ไขได้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  
2. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธ ิก์ารใช้บรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี  
3. บรษิทัฯมสีทิธ ิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการได้ตามความเหมาะสมโรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบั
ปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมโดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคญั และบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 
4. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย  
5. เมือ่ทา่นได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง ือ่นไขต่างๆ 
6. การทอ่งเทีย่วประเทศไต้หวนันัน้จะต้องมกีารเขา้ชมสนิค้าของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ดงักล่าว  หากทา่นใดไมเ่ขา้ร้านดงักล่าวจะต้องจา่ยค่าทวัรเ์พ ิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบั
เง ือ่นไขดงักล่าวแล้ว 


