
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STG3 - ไต้หวนั เกินคาด 3 อทุยานไฮไลท์ไต้หวนั 5 วนั 4 คืน CI 

ก ำหนดกำรเดนิทำง สงิหำคม 2562 – มนีำคม 2563 (ตำมพเีรยีดดำ้นลำ่งคะ่) 

 

 

 

 

 

 

 

06.00 น. สมำชกิทกุทำ่นพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  เคำทเ์ตอร ์S ประต ู 8  สำย

กำรบนิ CHINA AIRLINES เจำ้หนำ้ที ่คอยจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงส ำหรบัทกุทำ่น 

08.30 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุไทเป...โดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINES  เทีย่วบนิที ่CI838   

 (มอีำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่งบนิ) 

13.10 น. ถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิถำหยวนหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้บรกิารอาหารวา่งบนรถ เบอรเ์กอรส์ตูรไตห้วนัและชำนม

ไขม่กุ เมอืงทางตอนใตข้องไตห้วนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาน 3.5 ชม. )    

 ถงึเมอืงเจยีอีน้ าท่านชม หมูบ่ำ้นไมฮ้โินก ิทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมาตัง้แตส่มัยทีไ่ตห้วันยัง

เป็นเมอืงขึน้ของไตห้วันท าใหห้มูบ่า้นแหง่นี้มบีรรยากาศแบบหมูบ่า้นสไตลญ์ีปุ่่ นดัง้เดมิและยังมี

รา้นคา้ รา้นอาหารสไตลญ์ีปุ่่ นใหเ้ลอืกชม เลอืกซือ้ของญีปุ่่ นมากมายหลายรา้น   

 จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดกลำงคนืเมอืงเจยีอี ้ใหท้่านไดอ้สิระในการช็อปป้ิง มีสนิคา้จ าพวก

เสือ้ผา้ รองเทา้กฬีายีห่อ้ดัง กระเป๋าเครือ่งประดับตา่งๆ และอืน่ ๆ อกีมากมาย  

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง  

พกัที ่   โรงแรม RENYI LAKE HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอ้ี – หม ู่บา้นไมฮิ้โนก ิ – ตลาด

กลางคืนเจียอ้ี 

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 



STG3 - ไต้หวนั เกินคาด 3 อทุยานไฮไลท์ไต้หวนั 5 วนั 4 คืน CI 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นสุ ่ อทุยำนแหง่ชำตเิขำอำหลีซ่นั ในเขตเมอืงเจยีอี ้ ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุของไตห้วนัทีม่คีวามสวยงามอยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร ในอทุยานยังม ีทะเลสาบ

สองพีน่อ้ง ซึง่เป็นทะเลสาบภายในอทุยาน มคีวามสวยงามอยา่งมากเป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้า 

จากสองจดุมารวมกันอยูท่ีท่ะเลสาบแหง่นี ้จากนัน้ใหท้กุทา่นไดช้ม ป่ำสนพนัปี ทา่นจะไดพ้บกับ

สนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ในแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี น า

ทา่น น ัง่รถไฟโบรำณอำหลีซ่นั ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยญีปุ่่ นปกครองไตห้วนัและเป็นรถไฟโบราณ

ทีเ่หลอืเพยีง 3 แหง่ในโลก 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร  อำหำรพืน้เมอืงบนภเูขำอำหลีซ่นั 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงหนำนโถวเมืองจุดศูนย์กลางที่เปรียบเหมือนสะดือของเกาะ

ไตห้วันน าท่านล่องเรอืชมทะเลสำบสุรยินัจนัทรำซึง่ไดรั้บการกล่าวขานว่า งดงามราวกับ

ภาพวาด เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเขตของ ซันมลูเลก เนชั่นแนลซนีกิ

แอเรยี ซึง่ทางการทอ่งเทีย่วไตห้วันไดก้อ่ตัง้ข ึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจาก

แผน่ดนิไหวครัง้ใหญเ่มือ่วันที ่21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืน ้า

สูย่อดเขาทีนั่บจากความสงูระดับ 600-2,000 เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ี

ภูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภูมปิระเทศที่โดดเด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองดูคลา้ยพระ

อาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะวา่ “สรุยิันจันทรา” พรอ้มทัง้น าท่าน

นมัสการอัฐขิอง  พระถังซัมจ๋ัง ทีไ่ดอ้ัญเชญิ อัฐธิาตกุลับมาที ่วดัเสวยีนกวง  เมือ่ปี ค.ศ.1965 

จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิอูห่รอืวดับุน๋บู ๊ซึง่หมายถงึศาสดาขงจือ่เทพเจา้

แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สัตย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัวทีต่ัง้อยูห่นา้วดั 

ซึง่มมีลูคา่ถงึตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนัและน าทา่นนมัสการ  ศาลเจา้ขงจือ้  และ ศาลเจา้กวนอ ู  

ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ปัญญาและเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์  

วนัท่ีสอง  อทุยานอาหลี่ซนั(1) – ชมป่าสนพนัปี – นัง่รถไฟโบราณอาหลี่ซนั – ลอ่งเรอื

ทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัเสวียนกวง – วดัเหวินอ ู่ – เมืองไทจง  

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 



STG3 - ไต้หวนั เกินคาด 3 อทุยานไฮไลท์ไต้หวนั 5 วนั 4 คืน CI 

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ ปลำประธำนำธบิดไีตห้วนั  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงไทจง เมอืงใหญเ่ป็นอันดับสามของไตห้วนั 

พกัที ่   โรงแรม REGAL HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

*** กรณุำเตรยีมกระเป๋ำใบเล็กเพือ่คำ้งคนืทีฮ่วัเหลยีน 1 คนื *** 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 เดนิทางสู ่ หมูบ่ำ้นสำยรุง้ เดมิเป็นหมูบ่า้นทหารผา่นศกึของพรรคกก๊มนิตัง๋ในยคุสงครามกลาง

เมอืงของจนี ทีเ่ดนิทางลีภั้ยมารวมตัวทีไ่ตห้วนั เวลาผา่นมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้

หายตายจากกันไป ตอ่มามโีครงการรือ้หมูบ่า้นแหง่นีแ้ละสรา้งเป็นเมอืงใหมแ่ต.่.. ในระหวา่งทีท่ า

การรือ้ถอนมทีหารเกา่นายหนึง่นามวา่ คณุปู่ หวง หยง่ ฟู่  ตัดสนิใจวาดภาพและระบายสแีนว

ก าแพง และตัวบา้น นัยวา่เป็นเสมอืนการบอกลาหมูบ่า้นแหง่นีท้ี ่ ภาพวาดบนก าแพงและตัวบา้น

สะดดุตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีนัทีส่ดใจเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตัวหนังสอื ตัวการต์นู ใบหนา้คน ให ้

ทา่นไดบ้ันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ เดนิทำงสูไ่ทเป เมอืงหลวงของไตห้วนั จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ศนูย์

สรอ้ยสขุภำพ GERMANIUM POWER  แหลง่ผลติ สนิคา้ทีท่ าจากธาตเุจอรเ์มเนยีม ทีม่ี

คณุสมบัตใินการแผไ่อออนลบ สง่ผลดตีอ่ผูส้วมใส ่ อาทเิชน่ ท าใหเ้ลอืดลมไหลเวยีนดขี ึน้ เพิม่

พละก าลัง ผอ่นคลายความตงึเครยีด เป็นตน้ โดยเป็นสนิคา้ยอดนยิมทีแ่พรห่ลายในหลายๆ

ประเทศท่ัวเอเชยี  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมน ูสกุ ีไ้ตห้วนั 1 ทำ่นตอ่เซ็ท 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ อนสุรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหนิออ่นทัง้หลัง มลีักษณะการ

กอ่สรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถันทีปั่กกิง่ งดงาม กอปรอาณาเขตทีก่วา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แหง่นี ้

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญเ่ป็นหอแสดงดนตร ี

และ โรงละครแหง่ชาตจิากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซนัซือ่ หรอืวดัเขามังกร ขอพรใหแ้คลว้

วนัท่ีสาม  หม ู่บา้นสายร ุง้ –  เมืองไทเป – ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ Germanium Power – อนสุรณ์

สถานเจียงไคเช็ค – วดัหลงซาน – นัง่รถไฟ TRA ส ูเ่มืองฮวัเหลียน  

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 



STG3 - ไต้หวนั เกินคาด 3 อทุยานไฮไลท์ไต้หวนั 5 วนั 4 คืน CI 

คลาดปลอดภัย มคีวามสขุในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภัย เป็นวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีง มอีายุ

กวา่ 300 ปี  ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่ 2 วดัหลงซนัซือ่ถกูทิง้ระเบดิจนพระอโุบสถไดรั้บความ

เสยีหายยับเยนิ  แตป่รากฏวา่ พระโพธสิตัวก์วนอมิ ทีป่ระดษิฐานภายในวดันัน้กลับไมไ่ดรั้บความ

เสยีหายเลย ท าใหผู้ค้นเลีย่มใส ศรัทธา พากันมากราบไหว ้ นอกจากนีย้ังมเีทพเจา้ทีม่าจากทัง้

ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมทั่บทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ู เรือ่ง

ความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นเทพผูผ้กู

ดา้ยแดงใหส้มหวงัในดา้นของความรัก 

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมน ูพระกระโดดก ำแพง  

 เดนิทางสูเ่มอืงฮวัเหลยีน (โดยรถไฟดว่น) TRA ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.5 ชัว่โมง 

เดนิทางถงึเมอืงฮัวเหลยีนน าทา่นเขา้สูท่ีพั่กเมอืงฮวัเหลยีน ** พรอ้มกระเป๋ำใบเล็กทีเ่ตรยีม

ไวเ้พือ่คำ้งคนืทีฮ่วัเหลยีน 1 คนื ** 

พกัที ่   โรงแรม MESASA GARDEN HOTEL HUALIEN  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าทา่นสู ่ อทุยำนธรรมชำตทิำโรโกะ นอกจากจะเป็นอทุยานทีม่ทัีศนยีภาพของหบุเขาและ

เทอืกเขาสลับซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยังมวีฒันธรรมประเพณีทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิง่ดงึดดู

ใจนักทอ่งเทีย่วเชน่กัน เสน้ทางจากเทยีนเสยีงจนถงึทาโรโกะถอืเป็นเสน้ทางประวตัศิาสตร ์เลาะ

เลยีบรมิหนา้ผาของหบุเขาหนิออ่นไปตลอดแนว ระหวา่งทางผา่นชมจดุชมววิทีน่่าประทับใจใน

อทุยานฯ แวะชมน ำ้ตกฉำงชุนและอนสุรณ์สถำนฉำงชุน จดุชมววิอกีแหง่หนึง่ทีม่ทัีศนยีภาพ

ของหบุเขาสลับซอ้นสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจนี ดา้นขา้งมนี ้าตกไหลจากยอดเขาสงู

ลงสูล่ าธารลีอ่ ู สามารถส ารวจความงามของธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ  สะพานหนิออ่น อทุยาน

วนัท่ีสี่  อทุยานธรรมชาติทาโรโกะ(2) – นัง่รถไฟด่วน TRA ส ูเ่มืองไทเป –ชอ้ปป้ิงเคก้

พายสบัปะรด – DUTY FEE – ซีเหมินติง – อาบน ้าแรธ่รรมชาติ 

  

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 



STG3 - ไต้หวนั เกินคาด 3 อทุยานไฮไลท์ไต้หวนั 5 วนั 4 คืน CI 

แหง่ชาตเิทยีนเสยีง เทยีนเสยีงเดมิเป็นแหลง่ทีอ่ยูข่องชาวเขาเผา่ไทอ่ยา่ คลา้ยเป็นหมูบ่า้น

กลางหบุเขา เป็นจดุชมววิอกีจดุหนึง่ทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืงไทเป (โดยรถไฟดว่น TRA )  ชมทัศนยีภาพแสนสวยงามสองขา้ง

ทางถงึไทเป น ำทำ่นชอ้ปป้ิงขนมเคก้พำยสปัปะรด เป็นของฝำกช ัน้น ำของไตห้วนั 

 จากนัน้น าทา่นสู ่DUTY FEE ไตห้วนั จากนัน้น าทา่นไปยัง ยำ่นชอ้ปป้ิงตลำดซเีหมนิตงิ เป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงยดิฮติของวัยรุ่นไตห้วัน หากเปรยีบกับบา้นเราก็เหมอืนบรเิวณสยามนัน้เอง ซึง่เป็น

ศูนยร์วมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนดฮ์ติของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไตห้วันมารวมกันไวท้ี่นี่ และ

นอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอางค ์สารพัดแฟชั่นแลว้ ถนนแหง่นี้ก็

ยังเต็มไปดว้ยรา้นอาหารชือ่ดังตา่งๆ ทัง้อาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาต ิ 

 อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยัในซเีหมนิตงิเพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

พกัที ่   โรงแรม NEW TAIPEI HOTSPRING  หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

พเิศษ !!  น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กัอสิระใหท้ำ่นผอ่นคลำยควำมเมือ่ยลำ้กบักำรแชน่ ำ้แร่

ธรรมชำตกิบับรรยำกำศสว่นตวัภำยในหอ้งพกั (มอีำ่งน ำ้แรใ่นหอ้งพกัทกุหอ้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่ำ้นโบรำณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่

สมัย กษัตรยิก์วงสว ีแหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากันมาขทุองทีน่ี ่ การโหมขดุทอง 

และแรธ่าตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไว ้

เพยีงแตค่วามทรงจ า จนกระท่ังมกีรใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร ์ “เปยฉงิเฉงิชือ่” 

และ  “อูเ๋หยยีน เตอะซนัชวิ” ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก

วนัท่ีหา้ หม ู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน – อทุยานเหยห่ลิ่ว(3) – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชัน้ 89 – 

สนามบินเถาหยวน  

 

 

23.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน 

Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 



STG3 - ไต้หวนั เกินคาด 3 อทุยานไฮไลท์ไต้หวนั 5 วนั 4 คืน CI 

ใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้    (ในกรณีทีเ่ดนิทำงไป

หมูบ่ำ้นโบรำณจิว่เฟ่ินในวนัเสำร ์และ วนัอำทติยเ์มือ่ไปถงึจดุทีก่ ำหนดจะตอ้งเปลีย่นเป็น

รถShuttle Bus เพือ่เดนิทำงขึน้ลงจิว่เฟ่ิน )  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมน ูอำหำรทะเลสไตลไ์ตห้วนั  

เดนิทางสู่ อุทยำนเหย่หลิว่ซึง่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 

ประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรปูร่างตา่งๆเชน่ รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้ห ูรังผึง้ ทีเ่กดิจาก การ

เคลือ่นตัวของเปลอืกโลก และการกัดกรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศยีรราชนิี 

รองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีือ่เสยีงท่ัวในเกาะไตห้วันและท่ัวโลก อสิระเก็บภาพความประทับใจตาม

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 ตกึระฟ้า แห่งนี้เคยมคีวามสูงเป็นอันดับ 1 

ของโลก มคีวามสงูถงึ 508 เมตร สรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยีย่มสามารถทนทานตอ่การสัน่

สะเทือ่นของแผน่ดนิไหว และการป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิทท์ีเ่คยเร็วทีส่ดุใน

โลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียูท่ี ่1,010 เมตร อสิระท่านชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิงทีทั่นสมัยทีส่ดุแหง่

หนึง่ของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชัน้น า 

  อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยัในตกึไทเป 101 เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง  

 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นสูส่นำมบนิเถำหยวน 

23:20 น. ✈น ำคณะทำ่นสมำชกิเดนิทำงสู ่กรงุเทพ โดยสำยกำรบนิ CHINA AIRLINES  

เทีย่วบนิที ่CI837  (มอีำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่งบนิ) 

02:20+1 น. ☛ถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

**หมำยเหต*ุ* รำยกำรทวัรน์ ีม้แีวะรำ้นขำยของฝำกทีข่ ึน้ชือ่ 3 รำ้น 

คอื รำ้นขนมเคก้สปัปะรด , GERMANIUM SHOP , DUTY FEE 

อตัรำคำ่บรกิำร  

ชว่งกำรเดนิทำง 
    ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 

 12 ปี พกักบั 

ผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

    มเีตยีงเสรมิ 

 เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  

 พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

    ไมม่เีตยีงเสรมิ 

  พกัเดีย่ว 

จำ่ยเพิม่ 

ทำ่นละ 

08-12 ส.ค.62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 

20-24 ส.ค.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 



STG3 - ไต้หวนั เกินคาด 3 อทุยานไฮไลท์ไต้หวนั 5 วนั 4 คืน CI 

 

16 – 20 ก.ย.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

24-28 ก.ย.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

10-14 ต.ค.62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 

19-23 ต.ค.62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 

27-31 ต.ค.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

11-15 พ.ย.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

22-26 พ.ย.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

24-28 พ.ย.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

06-10 ธ.ค.62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 

15-19 ธ.ค.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

16-20 ธ.ค.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

17-21 ธค.62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

19-23 ม.ค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

26-30 ม.ค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

10-14 ก.พ.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

16-20 ก.พ.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

23-27 ก.พ.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

02-06 ม.ีค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

08-12 ม.ีค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 

14-18 ม.ีค.63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 

21-25 ม.ีค.63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 



STG3 - ไต้หวนั เกินคาด 3 อทุยานไฮไลท์ไต้หวนั 5 วนั 4 คืน CI 

หมำยเหต ุ*** โปรแกรมนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืสลบัรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและรำคำนี ้ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิหำกมกีำร

เรยีกเก็บเพิม่เตมิจำกสำยกำรบนิ  

*** 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง โดยมหีวัหนำ้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถ ิน่บรกิำรคะ่ 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภัยการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คนืทีร่ะบตุามโปรแกรม  

 คา่พาหนะน าเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์น าเทีย่วและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 / 500,000 บำท 

 *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 

เดนิทำงทอ่งเทีย่วไตห้วนัต ัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2019  

ยกเวน้วซีำ่ส ำหรบัคนไทยถอืพำสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สำมำรถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14วนั 

พำสปอรต์ตอ้งมอีำยไุมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หำกไมแ่นก่รณุำสอบถำมตวัแทนจ ำหนำ่ยไดเ้ลยคะ่ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1700 บำท (คำ่วซีำ่เด ีย่ว เชน่พำสขำ้รำชกำร) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และพนกังำนขบัรถ ทำ่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคำ้) (=750 TWD/ลกูคำ้) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ คา่โทรศัพทท์างไกล คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก  

คา่ซกัรดี ฯลฯ 
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เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มัดจ า  10,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวำ่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจ าหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

กำรยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจ า 

  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมำยเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตั ิ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนอืการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความ

ลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์

ทีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* 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 ้โดย

ขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  



STG3 - ไต้หวนั เกินคาด 3 อทุยานไฮไลท์ไต้หวนั 5 วนั 4 คืน CI 

 


