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อุทยานเหย่หลิว 

หมู่บ้านขดุทองจ่ิวเฟ่ิน 
ชอปป้ิง 89 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึก) 

ช้อปป้ิงซีเหมินติง 
ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 
พกัใกล้แหล่งช้อปป้ิง 

 

เดินทางวนัที ่25 – 28 มกราคม 2562 
 ราคาเพยีง 23,900 บาท 
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ทัวร์ไต้หวนั 4 วนั 3 คนื เดินทางวนัที่ 25 – 28 มกราคม 2561  

วันแรก เชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) – ตึกไทเป 101 – เหยาเหอไนท์มาร์เก็ต 

09.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงใหม่ ประตูทางเขา้หมายเลข 10 เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก   

11.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิ EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 258 
16.45 น. ถึงสนามบินเถาหยวน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินใหก้าร

ตอ้นรับ และเดินทางสู่เมืองไทเป   
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่ ตกึไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตกึ หากต้องการขึ้นชมววิช้ัน 89 เพิม่อกีท่านละ 550 ดอลล่าร์ไต้หวนั

ใหม่) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร สญัลกัษณ์ของเมืองไทเปท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงเป็นอนัดบัสองในโลกอีก
ดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิด
แผน่ดินไหว จากนั้นอิสระใหท่้านไดช้อปป้ิงสินคา้บริเวณตึกไทเป 101 จากนั้นน าท่านชอปป้ิง ณ ตลาดเหรา
เหอไนทม์าร์เก็ต เป็นหน่ึงในตลาดไนทม์าร์เกต็ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองไทเป ท าใหไ้ดบ้รรยากาศของความ
เป็นไทเปแบบดั้งเดิมมากกว่าตลาดอ่ืนๆ ของท่ีขายภายในตลาดเหราเหอส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร ขนมและ
เคร่ืองด่ืม นอกจากน้ีก็จะมีสินคา้อ่ืนๆ ดว้ย เช่น เส้ือผา้ รองเท่า กระเป๋า ของใช ้ของสะสม ของเล่น ตุ๊กตา 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร CITY SUITE BUFFET 
 น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม LEALEA HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วันที่สอง DIY เค้กสับปะรด – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านขุดทองจ่ิวเฟ่ิน –  หมู่บ้านโคมลอยสือ
เฟิน – ชอปป้ิงซีเหมินติง  

 
 
 
 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าเดินทางสู่กรุงไทเป  พาท่านชิม ขนมข้ึนช่ือ "พายสัปปะรด" เป็นขนมท่ีชาวไตห้วนันิยมกนัมาก น าท่าน

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็น
แหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ 
น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูอาหารทะเล 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม หมู่บ้านขดุทองโบราณจิว่เฟ่ิน   แหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยั กษตัริยก์วงสวี แห่ง

ราชวงศชิ์ง มีนกัขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุทองท่ีน่ี การโหมขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้  านวนแร่

ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีกรใชจ่ิ้วเฟ่ิน

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อู๋ เหยยีน เตอะซนัชิว” ภูเขาท่ีสวยงามในฉาก

ภาพยนตร์ ไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมีชีวิตชีวาอีก

คร้ัง น าท่านเดินทางสู่ เมอืงสือเฟิน ใหท่้านไดป้ล่อยโคมลอย (ให้ท่านเลอืกซ้ือโคมลอยตามอัธยาศัย) สู่

ทอ้งฟ้าทั้งยามกลางวนัและยามราตรี พร้อมใจเขียนค าอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค ์

เช่ือกนัว่าโคมลอย หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “โคมขงหมิง” ถกูประดิษฐข้ึ์นโดยขงเบง้ ท่ีปรึกษาดา้นการทหารคน

ส าคญัในประวติัศาสตร์สามก๊ก เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารของกองทพั จากนั้น น าท่านไป ชอ้ปป้ิง  ตลาดซี

เหมนิตงิ หรือท่ีคนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด ์เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า 
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ของฝากคนท่ีท่านรัก รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ 

เช่น, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS , NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนัถือว่าถกูท่ีสุดใน

โลก เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
 
 

ค า่ อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมตลาด ชอ้ปป้ิงของกิน ของใชม้ากมาย 

 น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม LEALEA HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่สาม ศูนย์สร้อยข้อมือสุขภาพ – หอระลึกเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ถนน
โบราณตันสุ่ย – สะพานคู่รัก – ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต – เถาหยวน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าชม ศูนย์สร้อยข้อมอืสุขภาพไทเทเนียม ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัล  ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ เป็น

เคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกใน
ร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนัและ ปะการังแดง ซ้ึงก  าลงัเป็นท่ีนิยมของคนเอเชีย  

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ "อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค" ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ย 
วิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี 
ช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ  น าท่านอิสระชอ้ป
ป้ิงท่ี COSMETIC SHOP 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร TOP CHEF 
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จากนั้น ชมถนนโบราณตั้นสุ่ย เป็นถนนสายโบราณริมแม่น ้ าตนัสุ่ยซ่ึงเคยเป็นท่าเรือแห่งชาติเม่ือปี ค.ศ. 1858 
ดงันั้นเมืองแห่งน้ีจึงเต็มไปดว้ยกล่ินอายของความเจริญรุ่งเรือง และความคึกคร้ืนของเมืองท่าในอดีต โดย
ภายในเมืองลว้นมีส่ิงก่อสร้างและอาคารบา้นเรือนในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก และญ่ีปุ่นทาง
ตอนใต ้ซ่ึงตลอดถนนริมแม่น ้ าสายน้ีจะเต็มไปดว้ยร้านคา้ท่ีขายสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย รวมทั้งร้านอาหาร
ประจ าทอ้งถ่ินดว้ย  น า ชมสะพานคู่รัก จุดชมววิท่ีส าคญัถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองตั้นสุ่ย ตั้งอยูบ่ริเวณปาก
แม่น ้ าตั้นสุ่ย น าท่านเดินทางสู่  ตลาดซ่ือหลนิไนท์มาเกต็ เป็นไนทม์าร์เกต็สายแรกของเมืองไทเป จึงเป็น
ไนทม์าร์เก็ตท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดของเมืองไทเป อายกุว่า 200 ปี เป็นจุดเร่ิมตน้ของความเจริญของเมืองไทเป 
เม่ือคร้ังท่ีชาวฮัน่เร่ิมอพยพมาจากจีนเพ่ือมาตั้งรกรากใหม่ท่ีเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์ง ส่วนถนน
ดา้นหนา้ของหวัซีไนทม์าร์เก็ตก็จะเป็นไนทม์าร์เก็ตทัว่ไป ท่ีมีขายของทั้ง  ของกิน เส้ือผา้ รองเทา้ ฯลฯ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูเส่ียวหลงเปา  
 น าท่านเดินทางกลบัเถาหยวน 

น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม ORCHARD PARK หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ส่ี เถาหยวน – สนามบินเถาหยวน  - เชียงใหม่ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้แบบกล่อง 
05.00 น. คณะเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อท าการเช็คอิน 
07.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบนิ EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 257 
10.25 น. เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***************************************************************************************** 
 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั** 
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อตัราค่าบริการ 
 

วันที่เดินทาง ค่าบริการท่านละ (บาท) 

25 – 28 มกราคม 2562 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 23,900 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 23,900 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 23,900  
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 22,900 
พกัเด่ียว ช าระเพ่ิมท่านละ 4,500 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการ
บินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่า 
โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 7. ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขบัรถ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา

รันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

       3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ
ไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ   
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนั
เดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจาก
สาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  


