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 พักโรงแรม 4ดาว    อุทยานแหง่ชาตเิย๋หลิ่ว   
 หมู่บ้านจิว่เฟ่ิน    ช้อปป้ิงขึน้ตกึไทเป 101  
 วัดหลงซาน    อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 
 ช้อปป้ิงจุใจ ตลาดฝงเจีย่ ตลาดซเีหมินตงิ และ ตลาดซือ่หลิน 
 เมนูขึน้ช่ือ เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบด ีพระกระโดดก าแพง และกุ้งมังกร 
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วนัแรก : เชยีงใหม ่– สนามบนิเถาหยวน  

08.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม ่ประตทูางเขา้หมายเลข 10  
เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก   

10.05 น.  ออกเดนิทางไปยงัไตห้วัน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD242  
  ***บรกิารอาหารในเครือ่งบนิ*** 
14.40 น.  ถงึสนามบนิเถาหยวน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ใหก้ารตอ้นรับ  
 

15.30 น. ท าทา่นออกเดนิทางจากสนามบนิไปยงัเมอืงไทจง 
18.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร เมน ูชาบ ูชาบ ู 
 

 

 
 
 

 

 
 

น าทา่นเดนิเลน่และชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต ตลอดเสน้ทางของถนนเต็มไปดว้ยรา้นรวงที่
แขง่กนัเรยีกลกูคา้ตลอดสองฝ่ังถนน มรีา้นขายสนิคา้มากมาย แถมราคาถกูสดุๆตัง้แตเ่สือ้ผา้ 
เครือ่งประดับกระเป๋า รองเทา้ ของแตง่บา้นจนกระทั่งของเลน่ ในขณะทีฝ่ั่งขวามอืจะเต็มไปดว้ย
รา้นอาหารและของรับประทานเลน่ นับเป็นเสน่หข์องตลาดแหง่นีเ้พราะหากชอ้ปป้ิงจนหวิกส็ามารถ
เตมิพลังไดท้ันท ีไมต่อ้งเดนิไปหารับประทานทีไ่หนไกล  
 

21.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั Fusin Hotel Taichung หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
 

 วนัทีส่อง :  ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดักวนอ ู- ชมิชาอหูลง – ไทเป – ท าพายสบัปะรด –  
ชอ้ปป้ิงตลาดซเีหมงิตงิ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Check out พรอ้มออกเดนิทาง 
 
09.00 น.  พรอ้มออกเดนิทาง น าทา่นเทีย่วชม ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ลอ่งเรอืชมววิทะเลสาป ซึง่เป็น

ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วันและเป็นเขือ่นทีส่ าคัญในไตห้วัน มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร 
ครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่ “สรุยินั-
จนัทรา” จากนัน้เทีย่วชม วดัพระถงัซมัจ ัง๋ มรีปูปัน้พระถังซมัจ๋ังใหน้มสัการ พพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดง
ประวัตขิองพระถังซ าจ๋ัง ในวดัมบีรรยากาศทีส่วย เงยีบสงบ และเป็นจดุชมววิ Sun Moon Lake จาก
เนนิเขา กอ่นกลบัแวะชมิ ไขต่ม้ใบชา-อามา่ ถอืวา่เป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ของทา่เรอืแหง่นี ้อามา่น า
ไขส่ดมาตม้กบัใบชาและเห็ดหอม ความหอมและรสชาตซิมึผา่นเขา้ไปถงึเนือ้ไข ่คอืต านานไขต่ม้ใบ
ชาของ Sun Moon Lakeหลังจากนัน้ทา่นทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัดิส์ทิธท์ี ่วดักวนอ ูเชน่ ศาสดาขงจือ้ 
เทพเจา้แหง่ปัญญา และ เทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่
หนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  
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เทีย่ง อาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เมนปูลาประธานาธบิด ี

 
 
 

 
 

 
 
 
 
บา่ย น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงไทเป 

 
น าทา่นได ้ทดลองท าพายสบัปะรด ของฝากอนัมชีือ่เสยีงของเมอืงไทเป ทีร่า้นแหง่นีม้ขีองใหเ้ลอืกซือ้
หลากหลายเมนู ตามความชอบใจของแตล่ะทา่น   

 

 

 

 

 
 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนเูสีย่วหลงเปา หมตูงปอ 

  
 

 
 
 
 

จากนัน้ น าทา่นไป ชอ้ปป้ิง  ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่  สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่
เสือ้ผา้แบรนด ์เนมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER  
แบรนดท์ีด่ังของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ เชน่, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS , NIKE แตใ่นสว่น
ของราคาทีป่ระเทศไตห้วันถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

    
เขา้พักทีโ่รงแรม Orchard Park Taipei หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  
 วนัทีส่าม : อทุยานเยห่ลวิ – หมูบ่า้นขดุทองจิว่เฟ่ิน – ชอ้ปป้ิงตกึไทเป101 – ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทาง อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน  
มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนัา้ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอก 
เป็นรปูรา่งลักษณะตา่ง ๆ น่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทะเล เมนพูเิศษกุง้มงักร  
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นชม หมูบ่า้นขดุทองโบราณจิว่เฟ่ิน   แหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยั กษัตรยิก์วงสว ี 
แหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขทุองทีน่ี ่การโหมขดุทอง และแรธ่าตตุา่งๆ ท าให ้
จ านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า  
จนกระทั่งมกีรใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตร ์“เปยฉงิเฉงิชือ่” และ “อูเ๋หยยีน เตอะซนัชวิ”  
ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมา 
คกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นสู ่ตกึไทเป101 ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร สญัลกัษณ์ขอเมอืงไทเปทีน่ีย่งัมจีดุชมววิทีส่งูเป็น 
อนัดับสองในโลกอกีดว้ย ใหท้า่นไดช้อปป้ิงสนิคา้แบรนดเนม ภายในตกึไทเป 101 หรอืเก็บภาพทีร่ะลกึ 
บรเิวณดา้นหนา้อาคาร (แพคเกจไมร่วมคา่ ข ึน้จดุชมววิช ัน้ 89) 
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ค า่ อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูระกระโดดก าแพง  
 
 เดนิทางไปยงั ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญอ่กีแหง่ของเมอืงไทเป ทีห่ลากหลายไป

ดว้ยอาหาร ทัง้คาวหวาน และ แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่  
 

เขา้พักทีโ่รงแรม Orchard Park Taipei หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่ ี ่: วดัหลงซาน - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิเชยีงใหม ่ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Check out พรอ้มออกเดนิทาง 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหนึง่ในวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ
แหง่หนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยูใ่นแถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝู
เจี๊ยนชว่งปีค.ศ. 1738  เพือ่เป็สถานทีส่กัการะบชูาสิง่ศกัสทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจนี มรีปูแบบทางดา้น
สถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพทุธของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่
เป็นวดัสไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป 
น าชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตวัอาคารเป็นหนิออ่นทัง้หลัง มลีกัษณะการกอ่สรา้งคลา้ย  
วหิารเทยีนถันทีปั่กกิง่ งดงาม กวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แหง่นี ้เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากของ
ไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญเ่ป็นหอแสดงดนตรแีละโรงละครแหง่ชาตทิา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวรทหาร
รักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะมขีึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์แหง่นี ้   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 
 
13.00 น.   น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวนเพือ่ท าการเชค็อนิเดนิทางกลับประเทศไทย 
15.20 น. ออกเดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD243 
18.30 น. คณะเดนิทางถงึเชยีงใหม ่โดยสวสัดภีาพพรอ้มความสขุ สนุกสนาน และประทบัใจ 

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

 อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 *อตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัอตัราคา่บรกิารต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีล่กูคา้ยนืยนัจอง* 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่ 
พกั 2ทา่น/หอ้ง 

เด็ก 2 - 9ปี  
พักหอ้งเดยีวกบัผูใ้หญ ่2ทา่น 
(เด็กพักเป็นทา่นที ่3ในหอ้ง) 

ไมใ่ชเ้ตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

14 – 17 ม.ค. 66 25,900บาท/ทา่น 24,000บาท/ทา่น 5,500บาท/ทา่น 

18 – 21 ก.พ. 66 23,900บาท/ทา่น 22,000บาท/ทา่น 5,500บาท/ทา่น 

4 – 7 ม.ีค. 66 26,900บาท/ทา่น 25,000บาท/ทา่น 5,500บาท/ทา่น 

15 – 18 เม.ย. 66 25,900บาท/ทา่น 24,000บาท/ทา่น 5,500บาท/ทา่น 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
1. ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั เชยีงใหม ่– ไทเป - เชยีงใหม ่ 

    *รวมน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20กโิลกรมั/ทา่น*  
2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. ไกดท์อ้งถิน่ อ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5. ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท  

    ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์มรีายละเอยีดดงันี้ 
- เสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ  1,000,000 บาท/คน 

- การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้                        500,000 บาท/คน 
และขยายความคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลเนื่องมาจากอาหารเป็นพษิส าหรับผูป่้วยตัง้แต ่3 คนขึน้ไปในคราวเดยีวกนั  (อาหาร

เป็นพษิ หมายความถงึ อาการป่วยทีเ่กดิจากการรับประทานอาหารหรอืน ้าทีม่กีารปนเป้ือนของสารพษิ สารเคม ีหรอื โลหะ

หนัก) * ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี จ านวนเงนิความรับผดิจะลดลง 50%* 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
1. คา่บรกิารตรวจ ATK และ RT – PCR ตามระเบยีบขอ้ปฏบิตักิารเดนิทางเขา้-ออกแตล่ะประเทศ   

2. คา่ใชจ้่าย Test & GO ตามระเบยีบขอ้ปฏบิตักิารเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย  

3. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ 900บาท/ทา่น 
4. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์มม่อีตัราบงัคบั ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้ 
5. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ ซกัรดีคา่โทรศพัท ์ 
6. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

7. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ 

8. คา่ Vat7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางส าหรับราคาทีเ่สนอขา้งตน้ เป็นราคาส าหรับผูเ้ดนิทางที ่ช าระราคาผูใ้หญไ่มน่อ้ยกวา่ 20 ทา่น กรณีผูเ้ดนิทาง

ช าระราคาผูใ้หญ่ไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา 
2. การช าระคา่บรกิาร 

2.1 ยนืยันเดนิทาง มัดจ า 10,000บาททา่น 

2.2 ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด กอ่นเดนิทาง 30 วนั 
3. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

3.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 - 30 วนับรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าทา่นละ 10,000บาท 
 3.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3.3 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่
วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 3.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 3.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดนิทาง ผูใ้หญ ่20 ทา่น 

2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคัญ 

3. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล 
หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

7. ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิ
ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


