
 

 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินเถาหยวน  –  ผหูล่ี – (อาบน ้าแร่ธรรมชาติภายในห้อง)  
04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั และอ านวย
ความสะดวก 

07.25 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 634 
11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

และพธิกีารทางศุลกากร  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร --- พระกระโดดก าแพง+ขาปยูกัษ์ 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองผหูล่ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีไ่ด้ขึน้ชื่อ

ว่ามอีากาศทีบ่รสิุทธิท์ีสุ่ดของไตห้วนั เนื่องจากเป็นเมอืงทีอ่ยู่ในหุบเขาและลอ้มรอบดว้ย
ภูเขาสงูแปดทศิ และยงัเป็นเมอืงทีม่แีหล่งน ้าแร่ทีด่ทีีสุ่ดของไตห้วนัอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร --- บุฟเฟ่ตส์ลดั+สเตก็จานรอ้น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 
www.taii.com.tw/en/room.php 
*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดย การแช่น ้าแร่
ธรรมชาต ิ(ในห้องส่วนตวั) เชื่อกนัว่าแร่ธาตุในน ้าแร่นี้จะช่วยบ ารุงสุขภาพ ท าให้ระบบ
โลหติหมุนเวยีนดขีึน้ ท าใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่สวยงาม *** 

วนัท่ีสอง ผูหล่ี – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ว ัดพระถังซัมจัง๋                
นัง่กระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวฒันธรรม 9 เผ่า (รวมเครื่องเล่น)       
ชิมชาอหูลง – ไทเป  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านกราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ ศาลเจ้ากวนอู เป็นศาลเจา้ขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา 
และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสตัย์ รวมถงึสงิห์โตหนิอ่อน 2 ตวั จากนัน้น าท่าน 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบทีโ่อบลอ้มไปดว้ย
ขนุเขาอนัสวยงาม และน าท่านชม วดัพระถงัซมัจัง๋ เพือ่ไหวร้พระอฐัขิองพระถงัซมัจัง๋  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร --- EINHAN HOTEL 
บ่าย น าท่าน นัง่กระเช้าพาโนราม่า ชมทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบสุรยิันจนัทรา 

จากนัน้เดนิทางสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวฒันธรรม 9 เผ่า ชมโชว์ระบ าพื้นเมอืง เป็นโชว์
วฒันธรรมของชนเผ่าดัง้เดิมต่างๆ บนเกาะไต้หวนั และให้ทุกท่านได้สนุกสนานเพลิด
กบัเครื่องเล่นนานาชนิดภายในสวนสนุก  หลงัจากนัน้น าท่าน ชิมชาอู่หลง อิสระให้
ท่านเลอืกซือ้ชาอู่หลงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่กรงุไทเป 

 
 

http://www.taii.com.tw/en/room.php


 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร --- SILKS PALACE 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 
https://www.platinumhotel.com.tw/ 

วนัท่ีสาม ไทเป – อุทยานเย๋หล่ิว – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – หอท่ีระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูป
ด้านหน้า) – วดัหลงซนัซ่ือ – ซ่ือหลินไนท์มารเ์กต็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หล่ิว เป็นแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซนั ที่ยื่น
ออกไปกลางทะเล ท าให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติจากการกดัเซาะ โดยคลื่นลม
ทะเลและการเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก ก่อใหเ้กดิหนิรปูร่างสวยงามแปลกตา ต่างๆ อาท ิ
หนิรูปเศยีรราชนิี หนิรองเท้าเทพธดิา หนิรูปเชงิเทยีน ที่มชีื่อ เสยีงโด่งดงัเป็นที่รูจ้กัไป
ทัว่โลก จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นโบราณทีต่ัง้อยู่บน
ภูเขาและสามารถมองลงไปเหน็ถงึทะเลทีเ่คยเป็นเหมอืงแร่ทองค าทีม่ชีื่อเสยีง อสิระให้
ท่านได้เดินชมหมู่บ้านกบับรรยากาศสองข้างทางประดบัไปด้วยโคมไฟสแีดงแบบจีน 
พรอ้มชมิอาหารพืน้เมอืงรสเลศิ และของทีร่ะลกึน่ารกัๆ มากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร --- อาหารทะเล+กุง้มงักรไตห้วนั 
บ่าย น าท่านชม หอท่ีระลึกเจียงไคเชค็ ภายในมปีระวตัแิละผลงานของอดตีประธานาธบิดี

เจยีงไคเชค็และด้านบนหอที่ระลกึมรีูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ในโถงใหญ่ชัน้
บน ชัน้ล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและขา้วของเครื่องใช้ของอดีตผู้น า ซึ่งตวัอาคาร
สร้างจากหินอ่อนทัง้หลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงาม
ตระการตา เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากของเมอืงไทเปดา้นขา้งของหออนุสรณ์ 
เป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน 
จากนัน้น าท่านกราบไหวข้อพรพระโพธสิตัวก์วนอมิ ณ วดัหลงซนัซ่ือ เป็นวดัศกัดิส์ทิธิ ์
เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตัง้แต่สมยัราชวงศ์ชงิ วดัแห่งนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลาย
ครัง้จากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุด คือ ช่วงสงครามโลก          
ครัง้ที ่2 ซึง่เสยีหายทัง้หมด แต่องคพ์ระโพธสิตัวก์วนอมิไม่เกดิความเสยีหาย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
หลังรับประทานอาหารค ่าเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ        
ซ่ือหลินไนท์มารเ์กต็ ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในเมอืงไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คอื ตลาด

https://www.platinumhotel.com.tw/


 

อาหารพื้นเมือง และตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวนัคอื  เต้าหู้
เหม็น หากใครไปไต้หวนัแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึง
ไต้หวนั และยงัมเีครื่องดื่มอกีชนิดทีม่ตี้นก าเนิดทีไ่ต้หวนัคอื ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคน
เดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตัง้แต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทัง้สินค้าเสื้อผ้า 
รองเทา้ เครื่องประดบั โดยทีร่องเทา้ผา้ใบ รองเทา้กฬีายีห่อ้ต่างๆ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 
https://www.platinumhotel.com.tw/ 

วนัท่ีส่ี ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 – ร้านเค้กสบัปะรด – แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง – 
นัง่รถไฟหวัจรวด  (ไทเป – เถาหยวน) – สนามบินเถาหยวน – กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ ตึกไทเป 101 เพื่อขึน้ลฟิท์ชมววิเมอืงไทเปแบบพาโนราม่าชัน้ 89 
ปัจจุบนัเป็นตกึทีส่งูเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากตกึเบริจ์คาลฟิา ประเทศสหรฐัอาหรบั
เอมเิรตส ์ และไปยงั ร้านเค้กสบัปะรด เพื่อใหท้่านไดล้ิ้มลองชมิขนมขึน้ชื่อของไต้หวนั 
ซึง่มรีสชาตหิวานกลมกล่อมจนท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร --- เสีย่วหลงเปา 
บ่าย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ย่านซีเหมินติง เป็นแหล่งแฟชัน่วยัรุ่นของชาวไต้หวนั ใหท้่านได้

เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสนิค้าแฟชัน่มากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ กระเป๋า รองเท้า 
และเครื่องประดบัมากมาย จากนัน้น าท่าน  นัง่รถไฟหวัจรวดเข้าสู่เมืองเถาหยวน ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางไปสนามบนิ 

20.10 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 635 
23.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศสนามบินานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  01-04,08-11,15-18,22-25 มกราคม 
   12-15,19-22,26-29 กมุภาพนัธ์ 
   04-07,11-14,18-21,25-28 มีนาคม 

 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่านโดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน 34,900.- 23,900.- 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 34,900.- 23,900.- 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ 34,900.- 23,900.- 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสรมิ 26,500.- 17,900.- 
พกัหอ้งเดีย่วเพิม่อกีท่านละ 6,900.- 6,900.- 



 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์จากเมอืงไทย และ มคัคุเทศก์ ประเทศไต้หวนั ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอย

ดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 20 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 



 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิในการเปลี่ยน

ตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทย ก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน า

ขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

**ส าหรบัลูกค้าท่ีถือสญัชาติไทย เข้าประเทศไต้หวนัไม่ต้องท าวีซ่า** 
 
 


