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ก ำหนดกำรเดินทำง  ก.พ. – ต.ค. 2561(ดพูเีรียดตำมตำรำงด้ำนล่ำงคะ) 
วนัแรก กรุงเทพฯ  ไต้หวนั  – เถาหยวน 

18.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3  ผู้โดยสารขาออก  ROW 5  ( GATE 5 ) สายการบิน 

TIGER AIR เจ้าหน้าที ่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน 

20.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน TIGER AIR  เที่ยวบินที ่IT506 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองดื่ม
บริการบนเคร่ืองบิน)  

00.30+1 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั 

พกัที ่:   KING’S PARADISE HOTEL หรือเทยีบเท่า   

วนัที่สอง  เถาหยวน – หนานโถว – วดัเหวนิอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  – ร้าน
ชา – ไทจง - ตลาดฝงเจีย่ไนท์มาเกต็   

 
 
 
 

 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี  วดับุ๋นบู้   ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพ
กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญ
ไตห้วนั และน าท่านนมสัการ  ศาลเจ้าขงจ้ือ  และ ศาลเจ้ากวนอู   ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่ง
ความซ่ือสัตย ์

เท่ียง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจันทรา ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่ งดงามราวกบัภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตของ ซันมูลเลก เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงทางการ
ท่องเท่ียวไตห้วนัไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 
กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผนืน ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร 
มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้วั
ทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนัจันทรา” แลว้น า
ท่านสู่ ร้านชา ใหท้่านไดล้ิ้มรสชาติชาชั้นดีจากภูเขาสูง อาทิเช่นชาอู่หลง นอกจากนั้นยงัมีชาเขียวผงสุด
ฮิต ท่ีสะดวกในการชงด่ืมอยา่งง่ายๆ ไม่ตอ้งเสียเวลาตม้น ้ าร้อน เพราะชาเขียวผงน้ีสามารถชงไดก้บัน ้าอุณหภูมิ
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ปกติ และชงกบัน ้าเยน็ได ้หรือจะเพิ่มความอร่อยดว้ยการชงกบัยาคูลท ์เป็นตน้จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง 
เมืองซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบั  3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของ
เกาะ และทางใตข้องเกาะจึงท าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาเกต็  ตลาดนดักลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง  ใหท้่านไดอิ้สระกบัการช้
อปป้ิง เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านทีช่ื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ทีน่ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทย
แน่นอน   

พกัที ่: REGAL INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า   
 

วนัที่สาม  ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิว่  -- ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้
จุดชมววิช้ัน 89)  - ร้านเคร่ืองส าอาง  – ซีเหมินตงิ (สยามสแคว์ไทเป)  

 
 
 
 
 

 
เชา้   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองไทเป  เพื่อน าท่านสู่ ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด อิสระเลือกชิมเลือกชอ้ปป้ิงขนม
ของฝากท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั ไม่วา่จะเป็นพายเคก้สับปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั ขนม
พระอาทิตย ์ฯลฯ   

เท่ียง   บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิว่  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 

ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตวัของ
เปลือกโลก และการกดักร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียง
ทัว่ในเกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 
101  ตึกระฟ้า แห่งน้ีเคยมีความสูงเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างข้ึนโดยหลกัวศิวกรรม
ชั้นเยีย่มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผน่ดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมี
ลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านถ่ายรูปกบัตึกท่ีเคยสูงท่ีสุดในโลก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศุนยร์วมเคร่ืองส าอางแบรนดไ์ตห้วนั
มากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัทเ์หมาะกบัผวิหนา้คนเอเชีย   

เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่  ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป)  อิสระท่านชอ้ปป้ิง
สินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 
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พกัที ่: RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที่ส่ี  GERMANIUM POWER  -- อนุสรณ์สถานวรีชนจงเลีย่ฉือ – ผ่านชมท าเนียบ
ประธานาธิบด ี--  สนามบินเถาหยวน  กรุงเทพฯ   

 

 

 

 

 

 

 

เชา้    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ศูนย์ GERMANIUM POWER  แหล่งผลิต สินคา้ท่ีท าจากธาตุเจอร์เมเนียม ท่ีมี
คุณสมบติัในการแผไ่อออนลบ ส่งผลดีต่อผูส้วมใส่ อาทิเช่น ท าใหเ้ลือดลมไหลเวยีนดีข้ึน เพิ่มพละก าลงั ผอ่น
คลายความตึงเครียด เป็นตน้ โดยเป็นสินคา้ยอดนิยมท่ีแพร่หลายในหลายๆประเทศทัว่เอเชีย  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ  สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างข้ึนเพื่อนระลึกถึงวรีชนในสมยัปฎิ
วติัลม้ระบอบแมนจู สมยัรวมประเทศต่อตา้นญ่ีปุ่นเร่ือยมาถึงยคุปราบคอมมิวนิสต ์ชมทหารประจ าการเพื่อ
เคารพต่อดวงวญิญาณของวรีชนท่ีสละชีพเพื่อชาติ ซ่ึงผลดัเปล่ียนเวรยามทุกชัว่โมง ซ่ึงถือเป็นไฮไลทใ์นการชม
สถานท่ีน้ี จากนั้น ผ่านชมท าเนียบประธานาธิบดี ซ่ึงเป็นท่ีท างานของผูน้ าประเทศไตห้วนั  

เท่ียง                บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

15.40 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน TIGER AIR  เที่ยวบินที ่ IT505 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองดื่ม
บริการบนเคร่ืองบิน) 

18.45 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

**หมายเหต*ุ* รายการทวัรน์ีม้แีวะรา้นขายของฝากทีข่ ึน้ชือ่ 4 รา้น คอื  
รา้นชา รา้นขนมเคก้สบัปะรด เครือ่งส าอาง และ GERMANIUM SHOP 
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อตัราค่าบริการ ปี 2561 

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน า้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมจากสายการบิน  

*** 25 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 
 
 
 
 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภัยการบนิ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  
 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

ช่วงการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสริม 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

 ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัท่านเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ 
 

21 – 24 ม.ิย. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 

28 ม.ิย.–1 ก.ค. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 

5 – 8 ก.ค. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 

13 – 16 ก.ค. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 

19 – 22 ก.ค. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 

2 – 5 ส.ค. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 

16 – 19 ส.ค. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 

30 ส.ค.-2ก.ย. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 

14 – 17 ก.ย. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 

21 – 24 ก.ย. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 

5 – 8 ต.ค. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 

12 – 15 ต.ค. 61 13,999 13,999 13,999 13,999 4,500 
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 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 ก.ก. 
 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัด
ทีม่ ีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 
 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วนัต ัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2018  

ยกเวน้วซีา่ส าหรบัคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วนั 

พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่นก่รุณาสอบถามตวัแทนจ าหนา่ยไดเ้ลยคะ่ 

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

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 250 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) (=1000 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 45 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 46 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนอืการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสหูหาย 

ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ  บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสหัหาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่ว

สถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    

 


