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TAIWAN PROMOTION โอโ้ห ! ไทเป 5 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

    
 

          รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
• ชมหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ชมิขนมโบราณแบบของไตห้วนั 
• ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET  
• อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกัแบบบรรยากาศสว่นตวั  
• Thai Airways สายการบนิระดบั 5 ดาวของคนไทยสะสมไมลเ์ครอื Star Alliance ได ้50% 
• ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET  

 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) 

TG632 08.25-13.05 – เดนิทางเมอืงไถจง – หมูบ่า้นสายรุง้ –  

ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนท ์

✈ Box O 
MOVING STAR HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จันทรา - วัดพระถังซมัจ๋ัง 

– วัดเหวนิหวู ่– เดนิทางไทเป – รา้นคอสเมตคิ – วดัหลงซาน  
O O O 

LOOK HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ชอ้ปป้ิงเคก้พายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิว่ – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – ตกึ

ไทเป 101 ไมร่วมชมววิชัน้ 89  
O O X 

LOOK HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – 

ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ – อาบน ้าแรภ่ายในหอ้งพกั 
O O X 

EASTERN HOTSPRING 

HOTEL YANGMEI  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
MITSUI OUTLET – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพ 

(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ TG633 14.05-17.00  
O ✈ -  

 

 ราคาเร ิม่ตน้ 21,888.- 
 



 
  

 
 GO1TPE-TG005          หนา้ 2 จาก 10        

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  
กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) TG632 08.25-13.05 
เดนิทางเมอืงไถจง-หมูบ่า้นสายรุง้ – ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนท ์

06.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS รวมน ้าหนัก

กระเป๋า 30 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

08.25 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG632   
(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

13.05 น. 
ถงึทา่อากาศ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 
ชัว่โมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั บรกิารอาหารวา่งแบบปิคนคิบนรถ  (แฮมเบอรเ์กอร+์เครือ่งดืม่) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไถจง น าท่านสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมูบ่า้นทหารผ่านศกึ

ของพรรคก๊กมนิตั๋งในยคุสงครามกลางเมอืงของจนี ทีเ่ดนิทางลีภ้ัยมารวมตัวทีไ่ตห้วัน เวลาผ่านมาหลาย

สบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกนัไป ตอ่มามโีครงการรือ้หมูบ่า้นแหง่นีแ้ละสรา้งเป็นเมอืงใหมแ่ต่

... ในระหว่างทีท่ าการรือ้ถอนมทีหารเกา่นายหนึง่นามว่า คุณปู่ หวง หยง่ ฟู่  ตัดสนิใจวาดภาพและระบายสี

แนวก าแพง และตัวบา้น นัยว่าเป็นเสมอืนการบอกลาหมูบ่า้นแหง่นี้ที ่ภาพวาดบนก าแพงและตัวบา้นสะดดุ

ตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีันทีส่ดใจเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตัวหนังสอื ตัวการต์ูน ใบหนา้คน จนไดรั้บการกลา่ว

ขานในวงกวา้ง  น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทีน่ยิมทีสุ่ดของเมอืงไถจงมี

สนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้นเครือ่งส าอางคจ์ากญีปุ่่ น 

รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 100 

รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบือ่เพราะ

ตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหล่งใหญท่ีส่ดุของไถจง

อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

      น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MOVING STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2:  
เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่-

เดนิทางไทเป – รา้นคอสเมตคิ – วดัหลงซาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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เดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไตห้วัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล น าท่าน ล่องเรอื

ทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วันเสน้ทาง

รอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นีจ้ะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืนพระ

อาทติย ์ครึง่ล่างเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลังประกบกนัอยูแ่ละยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีังกรลอ้มรอบ 

พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดของไตห้วัน   น าท่านน่ังเรอืยอรช์แบบส่วนตัวของ

คณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนัน้น าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต์

(ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปีและยงัเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ทา่นจะได ้

ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา  

จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ 

ศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพ

เจา้แห่งความซือ่สตัย ์และเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่

ลา่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ชี ือ่เสยีง

มากในดา้นความรักทีว่ัดหลงซนัไทเป วัดนี้ถอืว่าเป็นจดุ

ศูนยร์วมของเทพเจา้ส าคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได ้

ครบทกุความปรารถนาทีว่ัดนี ้ส ิง่ทีน่่าสนใจยงัไมห่มดแค่

นี้ยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่หนา้วัด ซึง่มมีลูค่าตัว

ละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลงัใหท้า่นได ้

ถา่ยรปูคูอ่กี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วันน าท่านชอ้ปป้ิงร้าน

เครือ่งส าอางค ์COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ที่

ท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้จากนัน้น าท่านสู่ วดัหลงซานซือ่ หรอื “วัดมังกรภูเขา” 

เป็นวัดเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถอืไดว้่าเป็นวัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในไตห้วันก็ว่าได ้ภายในวัด

แห่งนี้ เ ต็มไปดว้ยรูปแบบของประติมากรรมและ

สถาปัตยกรรมทีป่ระณีต  ทา่นจะไดเ้ห็นลวดลายมงักร

และเหล่าเทพเจา้ทีไ่ดส้รา้งไวอ้ยา่งวจิติรงดงามโดย

ช่างฝีมือที่หาไดย้ากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมี

พุทธศาสนกิชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะ

ไม่ขาดสายและ ส าหรับท่านที่ตอ้งการขอพรเรื่อง

ความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรักขอไดท้ี่นี่กับ

องค์เทพเจา้แห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ต านาน

ดา้ยแดงแห่งรัก” ซงึเป็นสัญลักษณ์ทีแ่สดงออกถงึคู่

แท ้มชีือ่เสยีงโดง่ดังมากของไตห้วัน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
      น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  LOOK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่3:  
ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – อทุยานเยห๋ล ิว่ – หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – ตกึไทเป 101 ไมร่วมชมววิ

ช ัน้ 89 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนม

ประจ าชาตเิลยก็ว่าไดแ้นะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อป

คอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อทุยานแห่งนี้ตัง้อยูท่างสว่นเหนือ

สดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเลและลมทะเล ท าให ้

เกดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระ

เศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก   
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั  

 น าท่านสู่  หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทาง

รถไฟแห่งแรกของไตห้วันทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีง

ตัง้แต่สมยักษัตรยิก์วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่แต่ในยคุปัจจบุนันี้

ทีห่มู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืง

หรอืทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยังมโีลเกชัน่ความสวยงามและโดด

เด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์ูนแอนิ

เมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทั่วโลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของ

หมู่บา้นจิว่เฟ่ินจากการต์ูนเรือ่งนี้และกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่ง

หนึ่งของไตห้วัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทติยจ์ะตอ้ง

เปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่

และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***  น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป น าทา่นถา่ยรปูคู่

กบั ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนด์มารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไมม่รีูปคู่กับตกึ

ไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนี้แสดงถงึความสามารถทางดา้น

วศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นีต้กึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นัก

กว่า 660 ตันทีช่ว่ยถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และชว่ยการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียัง

เคยสงูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้

ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ขึน้จดุชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  LOOK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่4:  
ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ – ตลาดปลาไทเป – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ – 

อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
  

 
 GO1TPE-TG005          หนา้ 5 จาก 10        

 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงศูนยส์รอ้ยสุขภาพ Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่ง

สรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแร่กอ้นธาตุ

เจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัต ิท าใหเ้ลือดลมเดนิดีขึน้ เพิม่ความ

กระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง 

ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอัญมณีล ้าค่าทีห่ายากซึง่มอียู่ไม่กีท่ีใ่นโลก 

น า ท่ า น สู่  ต ล า ด ป ล า ไท เ ป  ห รื อ  Addiction Aquatic 

Development [ Taipei Fish Market ] บรรยากาศตลาดอาหาร

ทะเลซฟีู้ดคลา้ยของญีปุ่นแต่ไม่ตอ้งไปถงึญีปุ่่ น ท่านจะไดเ้ห็น

บรรยากาศการซื้อขายอาหารทะเลแบบสด ๆ และมีสินคา้

หลากหลายใหเ้ลอืกชม เลอืกชมิบางทที่านอาจจะอดใจไมไ่หว

จนซือ้ตดิไมต้ดิมอืเผือ่เป็นอาหารมือ้เย็นของทา่นก็ได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมนสูกุ ี ้TAKAO 1 เซ็ท/ทา่น 

 น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ใชเ้วลาใน

การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคาร

ประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่ าคัญคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึ

รูปภาพของ ท่านมาดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไม่ไดม้แีค่รูปภาพ

เท่านัน้ทีเ่ล่าเรือ่งราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสุนประจ า

ต าแหน่งทีจ่ัดแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถา่ยรูปพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรไ์ป

พรอ้มกับสิง่เหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่ส าคัญคือบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีต

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความ

เคารพและภักดีต่อท่านอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ใหท้่านได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถือว่าเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน 

หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้

กี่ฬายี่หอ้ต่าง ๆ ยังมีสนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถิ่นใหเ้ลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ไดม้ีแค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยังมี

รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไมไ่ดก้ับเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อน

สเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

 

      น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  EASTERN HOTSPRING HOTEL YANGMEI หรอืเทยีบเทา่ 

** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการอาบน า้แรแ่บบบรรยากาศสว่นตวั 

ภายในหอ้งพกั** 

 

วนัที ่5:  
MITSUI OUTLET – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

TG633 14.05-17.00  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 เดนิทางสูเ่มอืงเถาหยวนเพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

ที่ MITSUI OUTLET MALL  เป็น OUT LET MALL 

ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนดท์ีเ่หล่านักชอ้ปป้ิง

รูจั้กกันอยู่แลว้ เช่น Armani, Coach, Michael Kors, 

Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, 

Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื่นๆ 

อกีมากมาย ดว้ยราคาสนิคา้ทีถู่กกวา่ราคาตลาดทั่วไป

กวา่ 35% – 70%  

 

14.05 น. 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน อ าลากรงุไทเป 

เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS (รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิ

ที ่TG633 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

17.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุกรุป๊ทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตเ่ดอืนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

รายการทวัรจ์ะเพิม่เทีย่วรายการ ชอ้ปป้ิง DUTY FEE ของไตห้วนั 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
 

หมายเหต ุ!! หากทางสายการบนิไทย (TG) มกีารประกาศปรบัราคาภาษนี า้มนั
เพิม่ข ึน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทวัรข์ ึน้ 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
 

 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : Taiwan Promotion โอโ้ห ! ไทเป 5 วนั 4 คนื TG 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

28 - 02 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 

01 – 05 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 

02 – 06 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 

03 – 07 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 

04 – 08 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 

06 – 10 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 

07 – 11 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 

09 – 13 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800 11,600.- 

13 - 17 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 
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14 – 18 ธันวาคม 2561  21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 

15 – 19 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 

19 – 23 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 

21 – 25 ธันวาคม 2561 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,800.- 11,600.- 

16 – 20 มกราคม 2562  21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

19 – 23 มกราคม 2562  21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

23 – 27 มกราคม 2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

25 – 29 มกราคม 2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

13 – 17 กมุภาพันธ ์2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

14 – 18 กมุภาพันธ ์2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

15 – 19 กมุภาพันธ ์2562  21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

20 – 24 กมุภาพันธ ์2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

21 – 25 กมุภาพันธ ์2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

23 – 27 กมุภาพันธ ์2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

24 – 28 กมุภาพันธ ์2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

28 – 04 มนีาคม 2562  21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

01 – 05 มนีาคม 2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

02 – 06 มนีาคม 2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

06 – 10 มนีาคม 2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

08 – 12 มนีาคม 2562  21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

09 – 13 มนีาคม 2562  21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

13 – 17 มนีาคม 2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

15 – 19 มนีาคม 2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

16 – 20 มนีาคม 2562  21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

20 – 24 มนีาคม 2562  21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

22 – 26 มนีาคม 2562  21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

23 – 27 มนีาคม 2562  21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

29 – 02 เมษายน 2562  21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

30 – 03 เมษายน 2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,800.- 11,588.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
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หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศนูยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ,รา้นดวิตีฟ้ร ีซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้น

รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีาร

บงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ 

รวม1,000 เหรยีญไตห้วนั /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เชค็

ขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิท

ไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
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7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วัน

ท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอ

เก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

**ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วนั ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 
 


