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NT088
ทวัรไ์ตห้วัน ทาโรโกะ สรุยิันจนัทรา 4 วัน 3 คนื (CI)
ทัวรไ์ตห้วัน , 5 วัน 4 คนื ,

KING PARADISE HOTEL  , Highness Hotel  , SUNSPRING RESORT

เถาหยวน - GLORIA OUTLETS - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเหวนิหวู ่
ชมิชาอูห่ลง - ไทเป - ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต - แชน่้าํแร ่- นงัรถไฟสูเ่มอืงฮวาเหลยีน 

อุทยานแหง่ชาตทิาโรโกะ - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - GERMANIUM POWER CENTER 
รา้นขนมพายสบัปะรด - ตกึไทเป 101 ตลาดซเีหมนิตงิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิเถาหยวน - GLORIA OUTLETS

11.00 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 เคาทเ์ตอร ์S ประต ู8 สายการบนิ CHINA AIRLINE
เจา้หนา้ทคีอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่น

13.20 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงไทเป โดย สายการบนิ CHINA AIRLINE เทยีวบนิท ีCI 832 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง
(ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 3.50 ชวัโมง)



18.00 น.
ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเถาหยวน จากนันนําทา่นสนุกกับการชอ้ปปิงท ีGLORIA OUTLETS
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปสนิคา้แบรนเ์นมมากมายในราคาสดุพเิศษ เชน่ เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋าและสนิคา้อนืๆอกีมากมาย

ค่าํ
อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพอืสะดวกในการชอ้ปปิงมอีาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ

ทพีกั
KING PARADISE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
หนานโถว - ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเหวนิหวู ่- ชมิชาอูห่ลง - ไทเป - ซอืหลนิไนทม์าเก็ต -
โรงแรมน้าํแรใ่นหอ้งพกัสว่นตวั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา
ซงึไดรั้บการกลา่วขานวา่งดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วันตังอยู่ในเขตของ
ซนัมูลเลกเนชนัแนลซนีกิแอเรียซงึทางการทอ่งเทยีวไตห้วันไดก้อ่ตังขนึเมอืวันท ี24 มกราคม 2000
เพอืบรูณะเมอืงจากแผน่ดนิไหวครังใหญ่เมอืวันท ี21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย
ทางธรรมชาตจิากผนืน ้าํสูย่อดเขาทนัีบจากความสงูระดับ 600 - 2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทมีภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ
ลักษณะภมูปิระเทศทโีดดเดน่ ทําใหตั้วทะเลสาบมองดคูลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สยีว ซงึเป็นทมีาของนามอันไพเราะวา่ สรุยัินจันทรา
ใหท้า่นดมืด่าํกับบรรยากาศ รมิทะเลสาบสรุยัินจันทรา ทะเลสาบธรรมชาตทิใีหญ่ทสีดุแหง่เดยีวของไตห้วัน

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ..ปลาประธานาธบิดี

บา่ย
จากนัน นําทา่นเดนิทางไปกราบไหวส้งิศักดสิทิธ ิท ีวดัเหวนิหวู ่ซงึหมายถงึศาสดาขงจอืเทพเจา้แหง่ปัญญา
และเทพกวนอูเทพเจา้แหง่ความซอืสตัยร์วมถงึสงิโตหนิอ่อน2 ตัวทตัีงอยู่หนา้วัดซงึมมีูลคา่ถงึตัวละ1ลา้นเหรียญไตห้วัน 

จากนัน นําทา่น ชมิชาอูห่ลง
ไตห้วันแท ้ๆ ทปีลกูมากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนทสีงูและอากาศทเีย็นตลอดปีของทนีีทําใหช้าทนีีมรีสชาตดิกีลมกลอ่มและพันธุช์าอูหลงทนีียังเป็นพันธุช์าทนํีามาปลกูในประเทศไทยแถบเชยีงรายอสิระชมิชาชนดิตา่งๆ
หรือเลอืกซอืเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงไทเป

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํอาหารจนีพนืเมอืง 

จากนันนําทกุทา่นไปชอ้ปปิงตามอัธยาศัยท ีซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ไนทม์ารเ์ก็ตทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในเมอืงไทเป ซงึแบง่เป็น 2 โซน คอื
ตลาดอาหารพนืเมอืงและตลาดคนเดนิ อาหารพนืเมอืงทขีนึชอืทสีดุของไตห้วันคอื เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วันแลว้
ไม่ไดล้มิลองรสชาตขิองเตา้หูเ้หม็น ก็ถอืวา่ไปไม่ถงึไตห้วัน และยังมเีครืองดมือกีชนดิทมีตีน้กําเนดิทไีตห้วัน คอื ชานมไขมุ่ก
สว่นตลาดคนเดนิก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิตังแตร่าคาถูกถงึราคาปานกลาง มทัีงสนิคา้เสอืผา้ รองเทา้ เครืองประดับ โดยทรีองเทา้ผา้ใบ
รองเทา้กฬีายีหอ้ตา่งๆจะมรีาคาถูกกวา่เมอืงไทยประมาณ 20-30%

ทพีกั
SUNSPRING-RESORT หรือเทยีบเทา่ 

พเิศษ...ใหท้า่นได ้แช่น้าํแร ่ในหอ้งพักสว่นตัว

วนัท ี3
นงัรถไฟสูเ่มอืงฮวาเหลยีน - อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ - ไทเป - ดวิตฟีรี



เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮวาเหลยีน โดยรถไฟ ซงึอยู่หา่งจากเมอืงไทเปประมาณ 150 กโิลเมตร ตลอดเสน้ทางเป็นภเูขาวงิเลยีบทะเล
ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนอั์นสวยงาม ดา้นหนงึตดิกับมหาสมุทรแปซฟิิกและอกีดา้นเป็นหนา้ผาสงู

เทยีง
บรกิารอาหารมอืเทยีง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีพนืเมอืง

บา่ย
หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานทมีทัีศนียภาพของหบุเขาและเทอืกเขาสลับซบัซอ้นสวยงามแลว้
ยังมวัีฒนธรรมประเพณีทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีทัีศนียภาพแปลกตา ดว้ยถ ้าํนอ้ยใหญ่เรียงรายบนหนา้ผาสงู อุโมงค ์9 โคง้
เป็นอุโมงคท์อียู่บนถนนเหงิกวา้งกงลู ่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตรท์ตัีดผา่นหบุเขาหนิอ่อน จากดา้นตะวันออกไปทางทศิตะวันตก
เดมิเป็นถนนสายเกา่สําหรับคมนาคม ปัจจบัุน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิทวิทัศนเ์ลยีบรมิหบุเขาใหนั้กทอ่งเทยีว
สามารถสํารวจความงามของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ สะพานหนิอ่อน อุทยานแหง่ชาต ิเทยีนเสยีง
เทยีนเสยีงเดมิเป็นแหลง่ทอียู่ของชาวเขาเผา่ไทอ่ย่าคลา้ยเป็น หมู่บา้นกลางหบุเขา เป็นจดุชมววิ อกีจดุหนงึทมีธีรรมชาตสิวยงาม

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงไทเป โดยรถไฟ

ค่าํ
บรกิารอาหารกลอ่ง แบบเบนโตะ บนรถไฟ 

นําทา่นชอ้ปปิงของปลดภาษี DUTY FREE เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ทพีกั
HIGHNESS HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - GERMANIUM POWER CENTER - รา้นขนมพายสบัปะรด - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัร) -
ซเีหมนิตงิ - สนามบนิเถาหยวน - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหนิอ่อนทังหลัง มลัีกษณะการกอ่สรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถันทปัีกกงิ งดงาม
มอีาณาเขตทกีวา้งขวาง ทําใหอ้นุสรณ์แหง่นี เป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงมากของเมอืงไทเป
ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครอกีดว้ย

จากนัน นําทา่นไป GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ย มพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในร่างกาย ซงึสามารถปรับสภาพประจลุบ
บวกในร่างกายใหส้มดลุ ชว่ยใหร้่างกายเป็นปรกต ิระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้่างกายสดชนื ลดอาการปวดเมอืย 

และนําทา่นเดนิทางแวะชมิและเลอืกซอืขนมยอดนยิมของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด ซงึมขีนมอนื  ๆอกีกวา่100 ชนดิ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝาก 

จากนัน นําทา่นเดนิทางไป ตกึไทเป 101 ตกึระฟ้ามคีวามสงูถงึ 508
เมตรสรา้งขนึโดยหลักวศิวกรรมชนัเยียมสามารถทนทานตอ่การสนัสะเทอืนของแผน่ดนิไหวและการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ
และยังมลีฟิตท์เีร็วทสีดุในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียู่ท ี1,010 เมตร ** ไมร่วมบตัรขนึตกึชมววิชนั 89 ** ภายในตกึไทเป 101 ชนั 1-5
เป็นหา้งสรรพสนิคา้และสนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง  ๆรวมทังยังม ีชนัใตด้นิ ทรีวบรวมรา้นอาหารและซปุเปอรม์ารเ์ก็ต
ใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปปิงและเลอืกรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย

เทยีง
อสิระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพอืสะดวกในการชอ้ปปิงมอีาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ

บา่ย
จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงแหลง่ชอ้ปปิงทเีปรียบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ
เป็นแหลง่ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กฟิตช็์อป สไตลวั์ยรุ่นรองเทา้กฬีายีหอ้ดังเชน่ ONISUKA TIGER, NIKE
ซงึราคาถูกกวา่ประเทศไทยแน่นอน



ค่าํ
อสิระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพอืสะดวกในการชอ้ปปิงมอีาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ 

จากนันนําทา่นสู ่สนามบนิเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระกอ่นการเดนิทาง

22.35 น.
เหริฟ้าเดนิทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE เทยีวบนิท ีCI 837 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง
(ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 3.45 ชวัโมง)

01.20+1 น.
ถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมูกิรุงเทพ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี4 มนีาคม 2562 เวลา 11:13 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อตัราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ไป - กลบั กรงุเทพ - ไทเป

• คา่ทพีกัโรงแรมตามทรีะบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

• คา่บัตรผา่นประตตูามสถานทที่องเทยีวทถีกูระบุไวทุ้กแหง่

• คา่ภาษีสนามบนิของทังสองประเทศ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ นําเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท *ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดั

• ทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ *(สาํหรบัผูส้งูอาย ุ70 ปี ขนึไป วงเงนิประกนั ท่านละ 500,000 บาท

• คา่รกัษาอยู ่ในขอ้จํากดัการตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ)

• **กรณตีอ้งการประกนัทมีคีวามคุม้ครองเพมิเตมิ สามารถสอบถามซอืเพมิเตมิได*้*

• น ้าํดมืวันละ 1 ขวด / ท่านหรอืตลอดการเดนิทาง

• คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าํหนกัไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. รวม 2 ชนิ

อตัราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ตา่งๆ

• คา่ทําพาสปอรต์

• คา่ภาษี 7 % คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และ พนกังานขบัรถรวม 1000 NTD ตอ่ทา่น

• สว่นหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของท่าน

การยกเลกิ

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจํา

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป คนืเงนิทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่าย 50 % ของราคาทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

การชําระเงนิ
• บรษัิทฯ ขอรบัมดัจําในวันจองทัวรท์่านละ 10,000 บาท สว่นทเีหลอื ทังหมดขอรบักอ่นเดนิทาง 20 วัน

หมายเหตุ
• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณที  ีมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ท่าน /
อาจจะใชทู้ไกดห์รอืไมม่หีวัหนา้ทัวรข์อสงวนการเปลยีนแปลงราคาโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไม่
เทยีวตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ
อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนื

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

เอกสารทใีชส้ําหรบัทอ่งเทยีวหนงัสอืเดนิทาง (ตอ้งมอีายคุงเหลอืไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน)พรอ้มถา่ยสําเนามาใหก้บับรษิทัททีา่นจองทวัร ์
หมายเหต.ุ..โปรแกรมอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
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