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พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว 
อาหารพเิศษ สก้ีุสตูรไต้หวัน พร้อมน ้าจ้ิมรสเด็ด ,เป็ดปักก่ิง ,  

ปลาประธานาธิบดี ท่ีทะเลสาบสรุิยันจันทรา , เส่ียวหลงเปา, 
                                    สเต็คไต้หวัน พร้อมบฟุเฟ่ต์สลัดบาร ์

เม.ย. – ต.ค. 
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  เดินทางโดยสายการบนิ
แห่งชาต ิไต้หวัน เครือ่งล าใหม่ 
กัปตันเก่าประสบการณ์สูง 
 ทีน่ั่งกว้างขวางสะดวกสบาย 

 

 

 
 
ก าหนดการเดินทาง  เมษายน – ตลุาคม 2560 (ดพูเีรียดตามตารางด้านล่างคะ) 
วันแรก สนามบนิสุวรรณภมิู – ไต้หวัน  – เจียอี ้
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน CHINA AIRLINE

เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน 
08.30 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบนิที่ CI838   
13.05 น.  ถงึท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  
  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี ้
เยน็ บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร   
 

พกัที ่: DAY BOUTIQUE HOTEL ระดบั 4 ดาว  http://www.dayhotel.com.tw/ หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 

วันที่สอง เจียอี ้– อุทยานอารีซัน (รวมน่ังรถไฟโบราณ) – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต็ 

 
 
 
 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซนั ในเขตเมืองเจียอี ้ น าทา่นนัง่รถไฟโบราณ และเดินชมธรรมชาติ ซึง่
เป็นอทุยานท่ีมช่ืีอเสยีงที่สดุของไต้หวนัท่ีมีความสวยงามอยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 2,700 เมตร ในอทุยานยงัมี ทะเลสาบสอง
พี่น้อง ซึง่เป็นทะเลสาบภายในอทุยาน มีความสวยงามอยา่งมากเป็นทะเลสาบท่ีน าสายน า้ จากสองจดุมารวมกนัอยูท่ี่
ทะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้ให้ทกุทา่นได้ชม สวนสนพนัปี ทา่นจะได้พบกบัสนหลากหลายนานาพนัธุ์ มีความสวยงามที่แตกตา่ง
กนัไป ซึง่ในแตล่ะต้นมีอายมุากกวา่ร้อยปี  

http://www.dayhotel.com.tw/
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เที่ยง    บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ห้องอาหารบนอารีซัน 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง ให้ทา่นได้อิสระในการช็อปปิง้ที่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืน ที่มีสนิค้า
จ าพวกเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋าเคร่ืองประดบัตา่งๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย  

เยน็ บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร  อาหารพิเศษ สุกี ้ชาบู ไต้หวนั 
 

พกัที ่: TAICHUNG LAILAI HOTEL ระดบั 4 ดาว    http://www.lailaihotel.com.tw/ หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันที่สาม เมืองไทจง – เมืองหนานโถว – วดัจงไถ่ฉานซื่อ – วัดเหวนิอู่  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา –วัดพระถมัซ าจั๋ง –
ไทเป – ซีเหมนิตงิ  – อาบน า้แร่ 

 
 
 
 
 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองหนานโถว มุง่หน้าสู ่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ซึง่วดัแหง่นีไ้ด้รับการกลา่วขานวา่เป็นศาสนาสถานท่ียิ่งใหญ่เป็น
อนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต จากนัน้เดินทางตอ่สู ่ วดัเหวนิอู่ กราบไหว้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ ซึง่
หมายถึงศาสดาขงจ๊ือเทพเจ้าแหง่ปัญญา และเทพกวนอ ู เทพเจ้าแหง่ความซื่อสตัย์ รวมถงึสงิโตหนิ 2 ตวัทีต่ัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มี
มลูคา่ถงึตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวนั  
 

เที่ยง    บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบด ี
น าทา่นล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซึง่ได้รับการกลา่วขานวา่ งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์
แหง่ไต้หวนั ตัง้อยูใ่นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่แนลซีนกิแอเรีย ซึง่ทางการทอ่งเทีย่วไต้หวนัได้ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 
2000 เพื่อบรูณะเมืองจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน า้สู่
ยอดเขาที่นบัจากความสงูระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภเูขาสลบัซบัซ้อนล้อมรอบ 
ลกัษณะภมูิประเทศที่โดดเดน่ ท าให้ตวัทะเลสาบมองดคูล้ายพระอาทิตย์และพระจนัทร์เสีย้ว ซึง่เป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  
“สุริยนัจันทรา” พร้อมทัง้น าทา่นนมสัการอฐิัของ  พระถงัซัมจั๋ง ที่ได้อญัเชิญ อฐิัธาตกุลบัมาที่ วดัเสวียนกวง(วดั

พระถมัซ าจั๋ง ) เมื่อปี ค.ศ.1965  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน คือเมืองหลวงของไต้หวนัท่ีตัง้อยูท่างตอนเหนือของเกาะ โดย
มีสถานะเป็นเมืองศนูย์กลางของการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศอีกด้วย  

เยน็ บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ !! เสี่ยว หลง เปา ไต้หวัน 
จากนัน้ อิสระในการช็อปปิง้ที ่ซีเหมินติง เป็นแหลง่ช็อปปิง้ช่ือดงัของเมืองไทเป เปรียบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ ที่น่ี
เป็นศนูย์รวมแหง่แฟชัน่ทัง้สไตล์ไต้หวนั เกาหล ี และญ่ีปุ่ น รุ่นใหมท่ี่ทนัสมยัให้ทา่นได้เลอืกซือ้ เลอืกช็อปกนัได้อยา่งเตม็อิ่ม  

http://www.lailaihotel.com.tw/
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นอกจากเป็นศนูย์รวมแหง่แฟชัน่แล้ว  ซีเหมินตงิ ยงัเป็นแหลง่ที่มีอาหารแปลกใหมใ่ห้นกัทอ่งเที่ยวได้เลอืกชิมอาหารกนัได้
อยา่งจใุจ   
ทีพ่กั : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

http://www.ntphotel.com/e_index.html  

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิได้ง่ายๆภายในห้องพกัของท่าน  

วันที่สี่ พิพิธภณัฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้จุดชมววิชัน้ 89) – สนามบนิเถาหยวน – 
กรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ พิพิธภณัฑ์กู้กงมคีนกลา่ววา่เปลอืกของกู้กงอยู่ปักก่ิงแตห่วัใจอยูไ่ต้หวนั เพราะพิพิธภณัฑ์แหง่นีไ้ด้
รวบรวมของล า้คา่ในพระราชวงักู้กงของปักก่ิงไว้ทัง้หมดซึง่ประเมนิคา่มิได้และเป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีการจดัแสดงของล า้คา่เป็น
อนัดบั 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภณัฑ์สถานแหง่นีม้ีประวตัยิาวนานกวา่ 5,000 ปี ชมของล า้คา่หายากเช่น หยกผกักาดขาว 
หยกหมสูามชัน้ ตราประทบัประจ าตวัเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลกั ฯลฯ   
แล้วน าทา่นเดินทางสูอ่นุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตวัอาคารเป็นหินออ่นทัง้หลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทยีนถนัท่ี
ปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตทีก่ว้างขวาง ท าให้อนสุรณ์แหง่นี ้ เป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่วที่มช่ืีอเสยีงมากของเมืองไทเป ด้านข้าง
อาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแหง่ชาติ   

เที่ยง    บริการอาหารมือ้เที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง 
น าทา่นเดินทางสู ่ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้จุดชมววิชัน้ 89) ตกึที่เคยสงูที่สดุเป็นอนัดบั 1 ของโลกและมีความสงูถึง 508 
เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป นวตักรรมด้านวิศวกรรมและศกัยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวนั  ได้รับการออกแบบโดย
วิศวกรรมชาวไต้หวนั  ให้ทา่นได้อิสระในการช็อปปิง้สนิค้า    แบรนด์เนม บริเวณชัน้ 1ถึงชัน้ 5 ยงัเป็นแหลง่ช็อปปิง้ที่นิยมของ
ชาวไทเปและชาวตา่งชาต ิมีห้างสรรพสนิค้าและช็อปปิง้มอลล์อยูก่วา่สบิแหง่ เทียบเทา่กบัสยามพารากอนของเมืองไทย 

 
เยน็ บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ !! สเต็คไต้หวันและสลดับาร์ 
 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน 
 22.05 น.  เหนิฟา้เดินทางสูก่รุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่  CI837 
 00.35 น. +1 ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

**หมายเหตุ** รายการทัวร์นีม้แีวะร้านขายของฝากที่ขึน้ชื่อ3ร้าน คือ ร้านชา  ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP 
 
 

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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อัตราค่าบริการ ปี 2560 

ช่วงการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

                   มเีตยีงเสริม 

เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

                 ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

20-23 เม.ย. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

28 เม.ย.-1 พ.ค. 
(วนัแรงงาน) 

27,900 27,900 27,900 26,900 5,500 

18 - 21 พ.ค. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

1 - 4 ม.ิย. 27,500 27,500 27,500 26,500 5,500 

22 - 25 ม.ิย. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

8 - 11 ก.ค. 
(วนัอาสาฬหบูชา+เขา้พรรษา) 

27,900 27,900 27,900 26,900 5,500 

13 - 16 ก.ค. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

20 - 23 ก.ค. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

27 - 30 ก.ค. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

3 - 6 ส.ค. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

10 - 13 ส.ค. 
(วนัแม)่ 27,900 27,900 27,900 26,900 5,500 

17 - 20 ส.ค. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

24 - 27 ส.ค. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

31 ส.ค.- 3 ก.ย. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

7 - 10 ก.ย. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

14 - 17 ก.ย. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

21 - 24 ก.ย. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

28 ก.ย. – 1 ต.ค. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

12 – 15 ต.ค. 26,900 26,900 26,900 25,900 5,500 

20  – 23 ต.ค. 
(วนัปิยมหาราช) 27,900 27,900 27,900 26,900 5,500 
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หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน า้มันของสายการบนิหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน 
 

*** 20 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถ ิน่บรกิารคะ*** 
 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภัยการบนิ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  
 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 
 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่ ี
การตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 
 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วนัตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2017  

ยกเวน้วซีา่ส าหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วนั 
พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เด ีย่ว) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) (=600 TWD/ลกูคา้) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 
 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
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หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื

การ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอื

จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสาร เดนิทาง ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่

จะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ 

สงวนสทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 

 

 


