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 เมืองไทเป 

อนสุรณส์ถานวีรชนจงเรีย่ฉือ – พิพิธภณัฑก์ ูก้ง 
ตึกไทเป101 - อนสุรณส์ถานเจียงไดเช็ค 

วดัหลงซาน – ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง  
ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

รา้นขนมพายสบัปะรด-อทุยานเยห่ลิ่ว-หมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน 
เมืองฮวัเหลียน 

อทุยานแห่งชาติทาโรโกะ-โพรงนกนางแอ่น 
สะพานซือม ู-่น้ําตกฉางชนุ 

เมืองไถจง-หนานโถว 
อาบน้ําแร ่ระดบั 5 ดาว – วดัจงไถฉานซ่ือ-วดัเหวินหว ู ่

ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซําจัง๋ 
ฟ๋งเจ๋ียไนทม์าเก็ต-ชิมชาอ ู่หลงไตห้วนั 
 

วนัแรก                          กรุงเทพฯ-เถาหยวน – ไถจง-ฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต-อาบนํ้าแร ่5* 

06.00 พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 

ประต ู8 เคานเ์ตอร ์S สายการบิน CHINA AIRLINES  เจา้หน้าท่ี คอยอาํนวยความสะดวก

ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง 

08.25 นําท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไตห้วนั  โดยสายการบิน CHINA AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี CI 066 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ระหวา่งการเดินทาง 

13.05 ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั  หลงัจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ รถโคช้ปรบัอาการ พรอ้ม 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน รอรบั บรกิารอาหารว่าง ใหท่้านไดล้ิ้มรสขนมเคก้และชาไขมุ่กไตห้วัน

ตน้ตาํรบั ท่านละ  1 ชุด  นําท่านเดินทางไปยงั  เมืองไถจง ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของ

เกาะไตห้วนั เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของมณฑลไตห้วนั ปัจจุบนัเป็นศนูยว์ฒันธรรมทาง 
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การศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไตห้วนั และยงัเป็นศนูย์

วฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั เมืองไถจง เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในไตห้วนั ระหวา่ง 

ทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม  นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต   

เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินท่ีมีรา้นคา้ครบครนัจาํหน่าย เช่น 

อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดพบ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่   เมนู สเต็กพรอ้มสลดับาร ์

 

หลงัรบัประทานอาหาร นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั FRESH FIELDS HOTEL 5* ใหท่้านได้

พกัผ่อนซ่ึงในหอ้งพกัจะมี อ่างอาบนํ้าแรส่่วนตวั 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง        เมืองหนานโถว–วดัจงไถซานซ่ือ-วดัเหวินหวู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

                   วดัพระถงัซาํจัง๋-ชิมชาอู่หลง-รา้นขนมพายสบัปะรด-ซ่ือหลินไนทม์าเก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางไปยงั   เมืองหนานโถว (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง)

นําท่านเดินทางสู่ วดัจงไถซานซ่ือ ซ่ึงเป็นวดัท่ี ทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั 

งบประมาณสรา้งกวา่หม่ืนลา้นบาท มีความสงู 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคน

เดียวกนั กบัตึก 101 มี  โครงสรา้งแข็งแกรง่มาก เม่ือปี 1999 เกิด

แผ่นดินไหวอยา่งแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสบูหมู่บา้นหายไป ท่ี

เมืองหนานโถว แต่วดัน้ีกลบัไม่เป็นอะไรเลย สรา้งความศรทัธาใหก้บั

ชาวไตห้วนัมาก มีหอ้งเรียนกวา่ 1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสง ฆไ์ดศึ้กษาพระธรรม 

สมควรแก่เวลา  นําท่าน นมสัการ ศาลเจา้ขงจื้ อและศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเห

วินหวู่ ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แหง่ภมิูปัญญาและเทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต ์สุก้ี ชาบู ชาบู ไตห้วนั 
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หลงัรบัประทานอาหารนําท่าน ล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  ซ่ึงมีความ

งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตซนัมนูเลก 

เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก้่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือ

บรูณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทาง

ธรรมชาติจากผืนน้ําสู่ยอดเขาท่ีนับจากความสงูระดบั 600-2000 เมตร มีความยาว 33

กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ทาํใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระ

อาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียวซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่“สุริยนั-จนัทรา” และนําท่าน 

นมสัการอฐิัของพระถงัซาํจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวง เม่ือปี ค.ศ. 1965 

จากน้ันนําท่าน ชิมชาอู่หลง ท่ีมีช่ือเสียงของไตห้วนัหลงัจากน้ัน 

 

 

 

 

ท่านเดินทางไปยงั  เมืองไทเป เมืองหลวงของไตห้วนัระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สอง

ขา้งทางท่ีสวยงาม จากน้ันใหท่้านไดชิ้มและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนั พายสบัปะรดท่ี

ข้ึนช่ือ และขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เพ่ือเป็นของฝาก  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ  ภตัตาคาร เมนู พระกระโดดกาํแพง  

หลงัอาหาร  นําท่านไปยงั ตลาดซ่ือหลินไนทม์าเก็ต เป็น ไนทม์ารเ์ก็ต

สายแรกของเมืองไทเป จึงเป็นไนทม์ารเ์ก็ตท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง

ไทเป อายุกวา่ 200 ปี เป็นจุดเร่ิมตน้ของความเจริญของเมืองไทเป เม่ือ 

ครั้งท่ีชาวฮัน่เร่ิมอพยพมาจากจีนเพ่ือ  มาตั้งรกรากใหม่ท่ีเกาะไตห้วนั

ตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์ง ท่ีไนทม์ารเ์ก็ตแหง่น้ีมีช่ือเสียงในดา้น ยาโด๊ป ท่ีสุด  

เพราะ ตลอดซอยของหวัซีไนทม์ารเ์ก็ตจะพบกบัรา้นจาํหน่าย ดีง ูอุง้ตีนหมี  และยาโด๊ปชนิด

ต่างๆอีกมากมาย ส่วนถนนดา้นหน้าของหวัซีไนทม์ารเ์ก็ตก็จะเป็นไนทม์ารเ์ก็ตทัว่ไป ท่ีมีขาย

ของทั้ง  ของกิน เส้ือผา้ รองเทา้ ต่างๆนาๆ 

นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Fullon Shenkeng Hotel 4*+ หรือระดบัเดียวกนั  ให้

ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

   วนัท่ีสาม     นัง่รถไฟดว่นสู่เมืองฮวัเหลียน – อุทยานทาโรโกะ- โพรงนกนางแอ่น – สะพานซือมู่ – 

                      นํ้าตกฉางชุน – นัง่รถไฟดว่นสู่เมืองไทเป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
09.00 นําท่าน นัง่รถไฟดว่น จากไทเป เดินทางสู่ เมืองฮวัเหลียน  (ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง 30 

นาที)  ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ระหวา่งการเดินทาง  

11.30 นําท่านเดินทางถึง เมืองฮวัเหลียน นําท่านเดินทางไปรบัประทานอาหารกลางวนั 

เท่ียง  รบัประทาน อาหารกลางวนั เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง 
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หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรูเ่ก๋อ  ตั้งอยูใ่นบริเวณรอยต่อของ

อาํเภอ ฮวาเหลียน อาํเภอไถจง  และอาํเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางดา้นตะวนัออกของ

เกาะไตห้วนั มีเน้ือท่ีรวม 9.3 หม่ืนเฮคตาร ์เป็นอุทยานท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของไตห้วนั คาํ

วา่ ทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของชาวพ้ืนเมืองมี 
 
ค 
 
 
 
 
ความหมายวา่ภเูขาท่ียิง่ใหญ่ ภายในอุทยานประกอบดว้ยภเูขาหินแกรนิตจาํนวนมาก และ

หน้าผาสงูชนัท่ีเกิดจากการกดัเซาะของธารน้ําเป็นเวลานานนับลา้นปี ก่อเกิดววิธรรมชาติท่ี

งดงามสุดบรรยายนับไม่ถว้นจุดชมววิท่ีน่าประทบัใจในอุทยานฯ ไดแ้ก่  โพรงนกนางแอ่น 

และแวะชม นํ้าตกฉางชุน อนุสรณส์ถานฉางชุน จุดชมววิอีกแหง่หน่ึงท่ีมีทศันียภาพของหุบ

เขาสลบัซอ้นสวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ดา้นขา้งมีน้ําตกไหลจากยอดเขาสงูลงสู่

ลาํธารล่ีอ ูและอีกท่ีคือ ปากถํ้านกนางแอ่น ถํ้านกนางแอ่นเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือก

โลกและการไหลผ่านกดัเซาะของลาํธารล่ีอทูาํใหน้กนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ทศันียภาพแปลกตา ดว้ยถํ้าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสงู  อุโมงค ์9 โคง้ เป็นอุโมงคท่ี์อยู่

บน ถนนเหิงกวา้งกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตรท่ี์ตดั ผ่านหุบเขาหินอ่อน จากดา้น

ตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสาํหรบั คมนาคม ปัจจุบนั  เปิดเป็น

เสน้ทางเดินชมววิทิวทศัน์เลียบริมหุบเขาใหนั้กท่องเท่ียว  สามารถสาํรวจความงามของ

ธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด สะพานหินอ่อน เป็นจุดชมววิอีกจุดหน่ึง ท่ีมีธรรมชาติสวยงาม  
เย็น  รบัประทานอาหาร เย็น เมนู อาหารจนีพ้ืนเมือง 

หลงัอาหาร นําท่าน นัง่รถไฟ ด่วน เดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป  
นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Fullon Shenkeng Hotel 4*+ หรือระดบัเดียวกนั  ให้

ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ีส่ี             ตึกไทเป101 (รวมบตัรข้ึนตึก) – ศูนยป์ะการงัแดง – อนุสรณส์ถานจงเรี่ยฉือ – 

                     พิพิธภณัฑกู์ก้ง -วดัหลงซานซ่ือ-ซีเหมินติง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัจากรบัประทานอาหาร นําท่านชม ตึกไทเป 101 นวตักรรมดา้น

วศิวกรรม และศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วนั สญัลกัษณ์   ของเมืองไทเป

มีความสงูถึง 508 เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วนั  ภายใน

ตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญห่นักกว่า 660 ตนัทาํหนา้ท่ีกนัการสัน่สะเทือน 

ของ แผ่นดินไหว และ มีการตั้งระบบป้องกนัวิ นาศกรรมทางอากาศ 

อยา่งดี ตวัอาคารมองด ูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8  ปลอ้งตอ่กนั และยงัมีลิฟทท่ี์ เร็วท่ี

ท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที  นําท่านข้ึนลิฟทช์มววิท่ีชั้น 89  หลงัจากน้ัน

นําท่าน ชมศูนยป์ะการงัแดง เป็นศนูยป์ะการงัแดงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ซ่ึงปะการงัแดงถือ 
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เป็นอญัมณีชั้นสงูและเป็นท่ีแพรห่ลายของชาวไตห้วนั มีพลงัพิเศษช่วย

ในการปรบัสมดุลในรา่งกาย ปะการงั   แดงจะมีอยูม่ากท่ีสุด  เกาะโอกิ

นาวา่ของญ่ีปุ่น และชายฝัง่แถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่าน้ัน  ซ่ึง

ปะการงัแดงน้ีจะอาศยัอยูใ่ตท้ะเลลึกถึง 1,800 เมตร ในอดีตเป็น

เคร่ืองประดบัสาํหรบัราชวงศแ์ละเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสงู สมควร

แก่เวลา นําท่าน นําท่านเดินทางไปยงั  อนุสรณส์ถานวีรชนจงเรี่ยฉือ สรา้งข้ึนเพ่ือระลึก

ถึงวรีชนของจีน จาํนวน 330,000 คน ท่ีสงัเวยชีวติในช่วงสงครามจีน-ญ่ีปุ่น และสงคราม

กลางเมือง  ของประเทศจีน  มีการจดัพิธีสกัการะ โดย ทหารจะแต่งเคร่ืองแบบและเดิน

สบัเปล่ียนเวรยามทุกชัว่โมง เร่ิมตั้งแต่ เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นภาพท่ี  ดึงดดู

นักท่องเท่ียวจาํนวนมากใหม้าถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก  

เท่ียง รบัประทาน อาหารกลางวนัท่ี  อู่เจี้ ยว ภตัตาคาร สองรอ้ยลา้น โดดเด่นดว้ยการตกแต่ง

อยา่งอลงัการ  สวยงามแปลกตา ปัจจุบนัมีสาขาถึง 4 สาขา  

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางไปยงั   พิพิธภณัฑกู์ก้ง เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บวตัถุและผลงาน

ทางศิลปะของจีนโบราณ ท่ีมีประวติัยาวนานกวา่  5000 ปี ซ่ึงของลํ้า

ค่าทางประวติัศาสตรมี์อยูท่ี่น่ีจาํนวนมากกวา่ 620,000 ช้ินจากทุก

ราชวงศข์องจีน  จนตอ้งหมุนเวยีนออกมาจดัใหช้ม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5000 

ช้ิน) จะหมุนเวยีนทุก 3เดือน ไม่วา่จะเป็นภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา 

เคร่ืองทองสาํริดต่างๆ เหมาะมากกบัท่านท่ีชอบโบราณวตัถุ และงานศิลปะ ไม่วา่จะเป็น

เคร่ืองถมของจีน หรือ  Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค จากน้ัน นําท่านนมสัการ

เจา้แม่กวนอิม ท่ี วดัหลงซนัซ่ือ หรือ "วดัเขามงักร"  เป็นวดัเก่าแก่อายุกวา่ 240 ปี ถกูสรา้ง

ข้ึนในปี ค.ศ. 1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี2วดัหลงซนัซ่ือถกูท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดร้บั  

ความเสียหายยบัเยนิ แต่ปรากฏวา่  "พระโพธิสตัวก์วนอิม" ท่ีสถิตอยูด่า้นในน้ันกลบัไม่ไดร้บั

ความเสียหายเลย ยิง่ทาํใหผู้ค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหวม้ากข้ึนๆในทุกวนั จากน้ัน นําท่าน 

ชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินติง หรือท่ีคนไทยเรียกวา่  สยามสแควรเ์มืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้

แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั  รองเทา้ยีห่อ้ต่าง อาทิ 

ONITSUKA TIGER แบรนดท่ี์ดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้งยีห่อ้ต่างๆ เช่น , NEW 

BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไตห้วนั 

ถือวา่ถกูท่ีสุดในโลก อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่  รบัประทานอาหาร คํา่ เมนู อาหารจนีสไตลก์วางตุง้ 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั Fullon Shenkeng Hotel 4*+ หรือระดบั

เดียวกนั  ใหท่้านไดพ้กัผ่อน 
วนัท่ีหา้                  DUTY FREE – อุทยานเยห่ล่ิว – หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค-

กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
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หลงัอาหาร นําท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษี  ท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้แบ

รนดเ์นมชั้นนําใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย  สมควรแก่เวลา นําท่านไปยงั อุทยานเยห๋ล่ิว 

จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลมทอด   ยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมี

ช่ือเสียง เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรปูทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกดักร่อนของน้ํา

ทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีก่อนทาํใหเ้กิดการทบั

ถมของแนวหินตามชายฝัง่ในรปูร่างท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ยโขดหิน ชะง่อนทราย 

รปูร่างต่างๆ เช่น รองเทา้เทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเตา้หูร้งัผ้ึง และท่ีโดดเด่นมีช่ือเสียง

มากท่ีสุดก็คือ “เศียรราชินี”   
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  เมนู กุง้มงักรซีฟู๊ด 

หลงัอาหาร นําท่านสมัผสับรรยากาศ ถนนเก่าจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้ง

อยูบ่ริเวณไหล่เขาใน เมืองจหีลง จ่ิวเฟิน เป็นแหล่งเหมือง

ทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุด

ในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาว

ไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ท่ีมี

อยูม่ากมายอีกดว้ย  จากน้ัน นําท่าน เดินทางถึง อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่ง

รวมรปูภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมดเก่ียวกบั ท่านนายพล  เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่

สมยัท่ียงัเป็นลกูศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็น จนท่านไดก้า้วมาสู่ตาํแหน่งผูนํ้าประเทศ ท่านจะไดพ้บกบั

การเปล่ียนเวรทหารรกัษาการหน้ารูป้ั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค  ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมง บน

ชั้น 4 ของอนุสรณ์แหง่น้ี   
คํา่  รบัประทานอาหาร คํา่ เมนู ป้ิง-ยา่ง สไตลเ์กาหลี 

หลงัอาหาร นําทุกท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

22.50 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI 837 

01.30  ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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เง่ือนไขและราคา 

เดอืน 
 

วนัที ่
 

ราคาผูใ้หญพ่กั 
2ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

มถินุายน  2557 
 

14-18 
18-22 
25-19 

35,900 34,900 33,900 7,500 

กรกฎาคม 2557 
 

02-06 
09-13 
16-20 
23-27 

35,900 34,900 33,900 7,500 

 

ราคาน้ี รวมภาษีนํา้มนัและประกนัวินาศภยัของสายการบินแลว้ หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจากวันท่ี  

15  พฤษภาคม 2557ทางบรษิทัฯ  จะเรยีกเก็บตามจรงิ** 

** ออกเดินทาง 15 ท่านข้ึนไป  โดย มีหวัหนา้ทวัร ์
 
อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป – กลบั พรอ้มภาษีสนามบิน และค่าประกนัภยัการบิน 
- ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน  
- ค่าพาหนะนําเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆดงัระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไมเ่กินท่านละ 20 ก.ก. 
- ค่ามคัคุเทศกมื์ออาชีพ และหวัหนา้ทวัร ์นําเท่ียวและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ี  
   มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต * 
- ค่าวีซ่าไตห้วนั ท่านละ 1,500 บาท 
อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (ไมร่วมภาษีน้ํามนัท่ีมีการ 
   เปล่ียนแปลง) 
- ค่าทิปไกดแ์ละพนกังานขบัรถ ท่านละ 750  NTD / คน/ทริป  
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่ามินิบารใ์น

หอ้งพกั, ค่าซกัรีด ฯลฯ 
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เง่ือนไขในการสาํรองท่ีนัง่  
- กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มชาํระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยืน่ว ี
   ซ่าส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
- ในการยืน่ขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบ 
   ตามท่ีระบุ พรอ้ม   ส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่วีซ่า ไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง (ใน 
   กรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่าน 
   จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วีซ่าอีกครั้งหน่ึง) 
การยกเลิก 
* สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีทางบริษัทฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจาํ 
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ขึ้ นไป ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นรายการท่ีตอ้งทาํวีซ่า 

หมายเหต ุ
* บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
* บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอื่นๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ  
   การ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ยการสญูหาย ความล่าชา้หรือ 
   จากอุบติัเหตุ ต่างๆ 
* หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการ 
   ท่ีท่านไดช้าํระ ไว ้แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
* บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ  
   เอกสารเดินทาง ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น  ๆ
* ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรบัราคาสงูขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ี 
    จะปรบัราคาขึ้ นตามจริง 
* กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก 
   สาย การบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ืน่ 
   ทดแทน ใหแ้ต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ัน  ๆ
* มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมี  
   เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 
* หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง  

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆ มาให ้โดยขอ 
สงวน สิทธ์ิการจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
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เอกสารยืน่วีซ่า 
1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง 
2. รปูถ่าย 2น้ิว 2 รปู อายุไมเ่กิน 6 เดือน ถ่ายหนา้ตรง ไมส่วมแวน่ตาดาํ พ้ืนหลงัสีขาวหรือฟ้า 
3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สจิูบตัร หรือ ใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถา้มี ) 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น 
5. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรพัยห์รือ ฝากประจาํเท่าน้ัน (ปรบับญัชียอดล่าสุดยอ้นหลงั 6  
    เดือน)ทุกหนา้ทุกแผ่น 
6. หนังสือรบัรองการทาํงาน / การเรียน  เป็นภาษาองักฤษ 
     - ลกูจา้ง : ระบุวนัท่ีเร่ิมทาํงาน, ตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ 
     - เจา้ของบริษัท : หนังสือรบัรองบริษัท อายุไมเ่กินกวา่ 3 เดือน นับจากวนัท่ีออกถึงวนัท่ีเดินทาง 
     - นักเรียน /นักศึกษา (อายุ 16 ปีข้ึนไป ) : หนังสือรบัรองจากทางสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ  
       (อายุ ตํา่กวา่ 16 ปี)   
        : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บตัรประจาํตวันักเรียน 
7. สาํเนา ทะเบียนสมรส / สจิูบตัรลกู กรณีไมไ่ดท้าํงานใหส้ามีทาํหนังสือรบัรองการเป็น ภรรยาและ  
    รบัรอง ค่าใชจ้่าย 
8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ ( ถา้มี )  
9. กรณี เด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งใชส้าํเนาบตัรประชาชนและ 

ทะเบียนบา้นของบิดา มารดา ดว้ย อยา่งละ 1 ชุด และตอ้งไปแจง้กบัทางอาํเภอเพ่ือทาํหนงัสือ 
ยนิยอมใหล้กูเดินทางไปตา่งประเทศ 

10.. ใบกรอกประวติัส่วนตวั สาํหรบักรอกวีซ่าออนไลน์ เร่ิม 1 เมษายน 2555 
        หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอรต์กรุณาถอดออกเก็บไวก้่อน ส่งเล่มมายงับริษัทเพ่ือยื่นวีซ่า  
        เพ่ือเป็นการป้องกนัการสญูหาย เน่ืองจากขณะยื่นเล่มเขา้สถานทตู ทางสถานทตูจะตอ้งใหเ้อา 
        ซองท่ีใสพาสปอรต์ออกก่อนยื่น   
คุณสมบตัขิองผูท่ี้ไม่ตอ้งยืน่ขอวีซ่าไตห้วนั 
1. ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2552 ผูถื้อหนังสือเดินทางของประเทศไทยท่ีมีวีซ่า (หรือสิทธิการพาํนักถาวร) ของ 

ประเทศใดประเทศหน่ึงคือ อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น องักฤษ อีย ู(Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ  
นิวซีแลนด ์ท่ียงัไม่หมดอาย ุสามารถเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัได ้โดยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าไตห้วนัและสามารถพาํนัก  
 อยูใ่นประเทศ ไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 30 วนั  

2. ผูถื้อหนังสือเดินทางไทยดงักล่าวขา้งตน้ สามารถขอหลกัฐานการเขา้ไตห้วนัไดท้างเว็บไซต ์ 
      http://immigration.gov.tw และนําหลกัฐานท่ีไดร้บัแสดงต่อสายการบินและเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ 
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      เมืองของไตห้วนั (กรณีท่ีผูแ้สดงหลกัฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดงักล่าว ในขอ้ท่ี 1จะถูกปฏเิสธการ 
      เขา้ไตห้วนั)  
3. คณุสมบตัิของผูย้ืน่ขอหลกัฐานทางเว็บไซด ์มีดงัน้ี:  
3.1 เป็นผูถื้อหนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆท่ีมิใช่พาสปอรต์)  
3.2 เป็นผูท่ี้ไม่เคยไดร้บัการว่าจา้งไปใชแ้รงงานในไตห้วนัมาก่อน  
3.3 ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารเรือขากลบัหรือ จุดหมายถดัไปพรอ้มวีซ่าท่ียงัมีอายุและระบุวนัเดินทางและ 
      เท่ียวบินหรือเท่ียวเรืออยา่งชดัเจน  
3.4 ไม่เป็นผูเ้คยมีประวติัเป็นผูไ้ม่พึงประสงคข์องสาํนักตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั  
       การขออนุญาตเขา้เมืองทางอินเทอรเ์น็ต ประชาชนในหา้ประเทศของอาเซ่ียนสามารถขออนุญาตเขา้เมืองทาง  
       อินเทอรเ์น็ต โดยทาํการตรวจเช็คคุณสมบติัของท่านก่อนดงัน้ี： 
1. คุณสมบติัทัว่ไป (ตอ้งครบทุกประการ)  

• หนังสือเดินทางไทยท่ียงัมีอายุเหลืออยูไ่ม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวนัท่ีจะเดินทางถึงไตห้วนั ไม่ใช่ 
   วนัท่ีขออนุญาตทางอินเทอรเ์น็ต)  

    • ตอ้งมีตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือขากลบั  
    • ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่เคยไดร้บัการว่าจา้งไปใชแ้รงงานในไตห้วนัมาก่อน  
2. คุณสมบติัพิเศษ (ปัจจุบนัน้ีมีเอกสารอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี)  
     ปัจจุบนัเป็นผูท่ี้  
     (ก)ไดร้บัอนุญาต (มีสิทธิ) พาํนักถาวร หรือ  
     (ข) ผูมี้วีซ่าเขา้เมืองซ่ึงยงัไม่หมดอายุของประเทศสหรฐัอเมริกา แคนาดา องักฤษ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
           หรือ เชง เกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหน่ึง  
        • ขณะเขา้เมือง ตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หากไม่มีจะถูกปฏเิสธเขา้ 
           เมือง 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือไทยใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชน์

ในการยื่นวีซ่า         ของทา่น   เน่ืองจากมีความจาํเป็นตอ้งกรอกในขอ้มูลการ

ขอวีซ่า 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)  .......................................................................................  

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด .....................................................  

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) .........................................................................................................................  

4.ช่ือ – นามสกุล บิดา............................................................ว/ด/ป เกิดบิดา..................................................... 

5.ช่ือ – นามสกุล มารดา.............................................................ว/ด/ป เกิดมารรดา........................................... 

6. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) .................................................................................................................  

...................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................  

โทรศพัทบ์า้น ........................................................................  มือถือ .............................................................. 

7. อาชีพปัจจุบนั ..................................................................... ตาํแหน่ง ..........................................................  

ช่ือสถานท่ีทาํงาน หรือร้านคา้ ............................................................ ท่ีอยู ่...................................................  

.................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท่ี์ทาํงาน ...................................................  โทรสาร .......................................... 

8. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) 

แยกกนัอยู ่

ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................  

โทรศพัทท่ี์บา้น ...................................................................  มือถือ .............................................................. 

9. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ .....................................  

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ .....................................  

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ .....................................  

10. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ...................................................................  

ท่ีอยู ่.............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์........................... 

โทรศพัท ์..................................................... 

11.ช่ือโรงแรมหรือท่ีพกัท่ีไตห้วนัพร้อมเบอร์โทรศพัท.์..................................................................................  

...............................................................................................................Tel…………………………………  
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