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NT386
ทวัรไ์ตห้วัน ไทเป หมูบ่า้นสายรุง้ ขนึตกึไทเป101 อทุยานเย่หลวิ 5 วัน 3 คนื (SL)
ทัวรไ์ตห้วัน , 5 วัน 3 คนื ,

CITY SUITE TAICHUNG  , GREEN WORLD SANSUI HOTEL

เทยีวชมหมูบ่า้นสายรุง้-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
วดักวนอู-ชอ้ปปิงตลาดฟ่งเจยี 

อุทยานเหยห่ลวิ- หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน 
ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ และซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต

วดัหลงซานซอื-วดัจูหลนิซาน-ชอ้ปปิงเอา้ทเ์ล็ต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สวุรรณภมู ิ- ไตห้วนั - เถาหยวน

23.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชนั2 ประต7ู-8เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ
ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

03.10 น.
เดนิทางสู ่ไทเป โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทยีวบนิท ีSL938 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) ใชเ้วลาบนิประมาณ 4
ชวัโมง



วนัท ี2
หมูบ่า้นสายรุง้ - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดักวนอ ู- รา้นเห็ดหลนิจอื - ชอ้ปปิงตลาดฟ่งเจยี

08.00 น.
ถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยนําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงผหูลี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่งบนรถ 

นําทา่นเดนิทางเทยีวชม หมูบ่า้นสายรุง้ (Rainbow Village)
เดมิเป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนีทลีภัียมาอยู่กันทไีตห้วัน
หมู่บา้นสายรุง้นีเป็นหนงึในหมู่บา้นจํานวนมากทสีรา้งขนึเพอืใหท้หาร และครอบครัวของพรรคก๊กมนิตังทลีภัียมาอยู่ทไีตห้วัน สรา้งขนึแบบงา่ยๆ
และรวดเร็วจงึมสีภาพทไีม่คอ่ยน่าอยู่นัก โดยเกอืบจะทังหมดไดถู้กทําลายและปรับเปลยีนเป็นทอียู่อาศัยททัีนสมัยจนเกอืบจะหมดแลว้
โดยในระหวา่งทไีดเ้รมิมกีารรือถอนนันไดม้ทีหารเกา่ทชีอืวา่ Huang Yung-Fu ไดอ้อกมาวาดลวดลายตา่ง  ๆดว้ยสสีนัสดใส
ตามผนังและกําแพงของหมู่บา้นทเีกอืบจะรา้งผูค้น มทัีงตัวหนังสอื ตัวการต์นู และลวดลายอนื  ๆทดีเูหมอืนการวาดของเด็กๆ
แตก่ลับใหอ้ารมณ์เหมอืนงานศลิปะ จนมนัีกศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คยีงมาพบเจอ และมกีารบอกตอ่กันไปจนมชีอืเสยีงในระดับประเทศ
จงึมกีารประกาศจากทางรัฐบาลใหเ้ป็นพนืทอีนุรักษ์เอาไว ้ปัจจบัุนจงึเป็นสถานททีอ่งเทยีวชอืดังของเมอืงไทจง
ทมีนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางมาเยียมเยือนกันมากมาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ...เป็ดปกักงิ

พาทา่น ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา เป็นสถานททีอ่งเทยีวอกีจดุหนงึทเีป็นทนียิมของชาวไตห้วัน รอบๆทะเลสาบแหง่นีมคีวามยาวถงึ 33
กโิลเมตร ทะเลสาบแหง่นีจะมจีดุทอ่งเทยีวทสํีาคัญมากมาย นําทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก
พรอ้มกับใหท้า่นนมัสการรูปเคารพของพระถังซําจัง ณ วดัพระถงัซําจงั ทตัีงอยู่บรเิวณรมิทะเลสาบสรุยัินจันทรา

และนําทา่นกราบไหวส้งิศักดสิทิธทิ ีวดักวนอ ูเชน่ ศาสดาขงจอื เทพเจา้แหง่ปัญญา เทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย ์รวมถงึสงิโตหนิอ่อน 2
ตัว ทตัีงอยู่หนา้วัด ซงึมมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน โดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถชนืชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสรุยัินจันทรา

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง นําทา่นแวะเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงทผีลติจาก เห็ดหลนิจอื

นําทา่นสูแ่หลง่ชอ้ปปิง ตลาดฟ่งเจยีไนทม์ารเ์ก็ต ตังอยู่ดา้นหลังของมหาวทิยาลัยฝ่งเจยี เมอืงไถจง เป็นแหลง่รวมตัวของวัยรุ่นไตห้วัน
โดยเฉพาะในวันสดุสปัดาหฝ่์งเจยีเป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้จําหน่ายสนิคา้ครบครันทังเสอืผา้เครืองสําอาง และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน
เมนูทขีนึชอืของทนีีไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก กนุเชยีง และเตา้หูเ้หม็น นักทอ่งเทยีวสามารถหาซอืสนิคา้ตา่งๆไดอ้ย่างพอใจ

ค่าํ
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนันนําทา่นเขา้ทพัีก

ทพีกั
CITY SUITE TAICHUNG หรอืเทยีบเทา่ 4*

วนัท ี3
ไทเป - รา้นพายสบัปะรด - หอระลกึเจยีงไคเช็ค - รา้นชา - ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วันซงึตังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และมปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3
ลา้นคนไทเปเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทังการศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม 

นําทา่นเลอืกซอืของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วันทรีา้นเหวย่เกอ๋ และยังมขีนมอนื  ๆเชน่ ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพเิศษ...ชาบูหมอ้ไฟไตห้วนั 

บา่ย



จากนันนําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี
สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 แสนตารางเมตร
ทา่นสามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตรสํ์าคัญทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 

นําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ีDUTY FREE TAIWAN ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมนําเขา้จากตา่งประเทศอาทปิราดา้, ชาแนล,
เฟอรร์ากาโม่เป็นตน้ 

จากนันนําทา่นแวะ ชมิชา และสนิคา้โอทอปของไตห้วันฃ

นําทา่นชอ้ปปิง ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในเมอืงไทเป ซงึแบง่เป็น 2 โซน คอื ตลาดอาหารพนืเมอืงและตลาดคนเดนิ
อาหารพนืเมอืงทขีนึชอืทสีดุของไตห้วันคอืเตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วันแลว้ไม่ไดล้มิลองรสชาตขิองเตา้หูเ้หม็นก็ถอืวา่ไปไม่ถงึไตห้วัน
และยังมเีครืองดมือกีชนดิทมีตีน้กําเนดิทไีตห้วันคอืชานมไขมุ่ก สว่นตลาดคนเดนิก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิตังแตร่าคาถูกถงึราคาปานกลาง
มสีนิคา้มากมาย เสอืผา้ รองเทา้ เครืองประดับ รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กฬีายีหอ้ตา่ง  ๆจะมรีาคาถูกกวา่เมอืงไทยประมาณ 20-30%

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย เพอืใหเ้วลาในการชอ้ปปิงสนิคา้ไดอ้ย่างเต็มที

ทพีกั
GREEN WORLD SANSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4*

วนัท ี4
หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน - อทุยานเยห่ลวิ - ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ - ตกึไทเป 101 - ชอ้ปปิงยา่นซเีหมนิตงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน
ซงึเป็นแหลง่เหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตังแตส่มัยกษัตรยิก์วงสวแีหง่ราชวงศช์องมนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทนีีการโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหายผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทงิไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา
จนกระทังมกีารใชจ้วิเฟินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชอื” และ “อูเ๋หยยีนเตอะซนัชวิ”
ทัศนียภาพภเูขาทสีวยงามในฉากจงึเป็นทนํีามาของการทอ่งเทยีว

จากนันนําทา่นเทยีวชม อทุยานเหยห่ลวิ (YehliuGeopark)
อุทยานแหง่นีตังอยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วันมลัีกษณะพนืทเีป็นแหลมยืนไปในทะเล มชีายหาดทมีชีอืเสยีง
เต็มไปดว้ยโขดหนิทมีรีูปทรงแปลกตาแตง่ดงาม เกดิจากการกัดกร่อนของน ้าํทะเลลมทะเล
และการเคลอืนตัวของเปลอืกโลกเมอืหลายลา้นปีกอ่นทําใหเ้กดิการทับถมของแนวหนิตามชายฝังใน รูปร่างทแีตกตา่งกัน ประกอบดว้ยโขดหนิ
ชะงอ่นทราย รูปร่าง ตา่ง  ๆเชน่ รองเทา้เทพธดิา, เทยีน, ดอกเห็ด แตท่โีดดเดน่มชีอืเสยีงมากทสีดุก็คอื
รูปเศยีรพระราชนีิอลซิเบธซงึมชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก ซงึนักทอ่งเทยีวทเีดนิทางไปแลว้จะตอ้งไปถ่ายรูปคูก่ับสงินี ทนีียังมรีา้นคา้ตา่งๆ
มากมายทขีายของแหง้ทมีาจากทะเลใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชมิไดอ้ย่างจใุจ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพเิศษ...อาหารทะเล+กุง้มงักร

นําทา่นเดนิทางกลับตัว เมอืงไทเป แวะ ศนูยส์รอ้ยสขุภาพเจอมาเนยีม GERMANIUM มทัีงแบบสรอ้ยขอ้มอืและสรอ้ยคอ
ซงึเป็นเครืองประดับเพอืสขุภาพการชว่ยในการไหลเวยีนโลหติในร่างกาย รวมทังมชีมหยกไตห้วันและปะการังแดง
เครืองประดับล ้าํคา่ของชาวไตห้วันมาตังแตโ่บราณ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงไทเปมคีวามสงูถงึ 508 เมตร (ไมร่วมคา่ขนึตกึ)
ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ทกีันการสนัสะเทอืนเวลาทเีกดิแผน่ดนิไหว
หลังจากนันนําทา่นอัพเดทแฟชนัการตกแตง่รา้นคา้สไตลไ์ตห้วัน หลังจากนันนําทา่นอัพเดทแฟชนัการตกแตง่รา้นคา้สไตลไ์ตห้วัน

อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงย่าน ซเีหมนิตงิ หรือสยามสแควรไ์ตห้วันมสีนิคา้มากมายหลากหลายรวมทังสนิคา้แฟชนัเทรนดใ์หม่  ๆเชน่ Onitsuka Tiger,
Nike, Puma

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย เพอืใหเ้วลาในการชอ้ปปิงสนิคา้ไดอ้ย่างเต็มที



ทพีกั
GREEN WORLD SANSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4*

วนัท ี5
เถาหยวน - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน

10.45 น.
เหริฟ้า กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทยีวบนิท ีSL399 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง)

13.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันเสารท์ ี25 สงิหาคม 2561 เวลา 14:49 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อตัราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ และภาษีน ้าํมนั กรงุเทพฯ–ไทเป-กรงุเทพฯ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุไวใ้นรายการ (กรณพีกั 3 ท่านท่านท  ี3 เป็นเตยีงเสรมิ)

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่งๆ ตามรายการทไีดร้ะบุไว ้

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรม)์

• มคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง

อตัราคา่บรกิารน ีไมร่วม
• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 1,500 NT$***

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทนี ้าํหนักเกนิ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และกรณุาแจง้ลว่งหนา้ตงัแตท่ําการจองกรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี

• คา่ภาษีเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิอกี

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ไตห้วันกรณทีสีถานฑูตประกาศใหย้นืวา่ปกติ

เงอืนไขการจอง

• มดัจําท่านละ 5,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนา้พาสปอรต์

• สว่นทเีหลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 21 วัน

ไตห้วันประกาศยกเลกิการตรวจลงตราวซีา่ไตห้วันสาํหรบันักท่องเทยีวไทยโดยมผีลบังคบัทดลองใชใ้นวันท  ี1 สงิหาคม 2559 ถงึ 31 กรกฎาคม 2562พาํนักได ้30
วัน

เงอืนไขพเิศษสําหรับการจองทัวร์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่าน ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทัวร์

• กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ, ซอืตวัรถไฟ, ซอืตวัรถโดยสาร และจองหอ้งพกั
เพอืประโยชนข์องลกูคา้

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วัน / คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11-24 วัน/ เกบ็คา่ใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณี



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-10 วัน/ เกบ็คา่บรกิารทังหมด 100 %

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมโรงแรมทพีกัอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมโดยจะคาํนงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นสาํคญั
และบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• การท่องเทยีวประเทศไตห้วันนันจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสรมิการท่องเทยีวดงักลา่ว
หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พมิ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้
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