
By Tour Dee Dee The Series 

วนัแรก สนามบิน
ดอนเมือง-ไต้หวัน-เถาหยวน

16.30 น. พร้อมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์ 5 สายการบินไท
เกอร์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำานวยความสะดวก

20.00 น. เดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เท่ียวบนิท่ี IT506 (ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง

00.40 น. ถึงสนามบินเถาหยวนประเทศไต้หวัน หลังผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำาทา่นเข้าทีพ่ัก 
พักท่ี FULLON HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
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วันท่ีสอง ผูหลี-่วดัจงไถซานซือ่-ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา-วดัพระถังซมัจั๋ง-วดักวนอู-ชิมชา-ตลาดฟ่งเจี่ย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำาทกกทา่นเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมืองผหูลี่เดินทางสู่วัดจงไถฉัันซื่อ ซ่ึงเป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วดั
ประจำาภาคกลางของไตห้วนั เป็นวดัที่ผสมผสานระหวา่งหลายๆ นิกายเข้าดว้ยกัน ทา่นสามารถนมัสการสิง่
ศักดิ์สทิธ์ิและพระโพธิสัตว์หลายๆพระองค์ไดท้ี่นี่ นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ี่มีห้องเรียนถึง 
1,000 หอ้ง ไดช่ื้อวา่เป็นวัดที่ทนัสมัยมากที่สกดแห่งหนึ่งในไต้หวนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เป็ดย่าง
พาทา่นล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวอีกจกดหนึง่ที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวนั รอบๆ
ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจกดทอ่งเที่ยวที่สำาคัญมากมาย นำาทา่นล่อง
เรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สกดในโลก พร้อมกับใหท้่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำาจังง ณ วดั
พระถังซำาจั๋ง ทีต่ั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสกริยันจันทรา และนำาทา่นกราบไหว้สิง่ศักดิ ์สิทธ์ิที่วดักวนอู เช่น 
ศาสดาขงจ้ือ เทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซ่ือสตัย์ รวมถึงสงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ที่ตั้งอยูห่น้า
วัด ซ่ึงมีมูลคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหวา่งทางทา่นจะสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอนังดงามของ
ทะเลสาบสกริยันจันทราจากนัน้นำาทา่นเดินทางสู่เมืองไทจง นำาทา่นแวะเลอืกซือ้สนิคา้พ้ืนเมอืงท่ีผลติจากเห็ด
หลนิจอื และทำาท่านสู่แหล่งช้อปป้ิงตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ด้านหลังของมหาวทิยาลัยฝ่งเจ่ีย เมือง
ไถจง เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรกน่ไตห้วัน โดยเฉพาะในวันสกดสัปดาหฝ์่งเจ่ียเป็นตลาดคนเดนิมีร้านคา้จำาหนา่ย
สินคา้ครบครันทั้งเสื้อผา้เคร่ืองสำาอาง  และอาหารทานเล่นสไตล์ไตห้วนั เมนูทีข่ึ้นช่ือของที่นี่ไดแ้ก่ ชานมไข่มกก
กกนเชียง และเต้าหูเ้หม็น นกัท่องเที่ยวสามารถหาซ้ือสินคา้ตา่งๆได้อย่างพอใจ 

เย็น        ***อิสระอาหารคำ่าตามอัธยาศัย เพ่ือให้เวลาในการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างเต็มท่ี***
หลังจากนั้นนำาทา่นเข้าที่พัก 
พักท่ี HETI HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า 3*

วันท่ีสาม ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ดิวต้ีฟรี-ช้อปปิ้งซื่อ
หลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมนิติง-อาบนำ้าแร่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำาทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป เมืองหลวงของประเทศไตห้วนัซ่ึงตัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศ และมีประชากรอาศยัอยู่
ประมาณ 3 ลา้นคนไทเปเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อกตสาหกรรม เทคโนโลย ีและ
วฒันธรรม นำาทา่นเลือกซือ้ของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวนัที่ร้านเหว่ยเก๋อ และยังมี
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ขนมอื่นๆ เช่น ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด และแวะให้ทา่นเลอืกซื้อสินค้า Cosmetics ซ่ึงเป็นศูนย์รวมเคร่ืองสำา
อางค์มากมาย  
จากนัน้นำาทา่นเทีย่วชมอุทยานเหย่หลวิ (YehliuGeopark) อกทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสกดของเกาะ
ไตห้วนัมีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีชายหาดที่มีช่ือเสียง เต็มไปด้วยโขดหนิที่มีรูปทรงแปลกตา
แต่งดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของนำ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีก่อน
ทำาให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกตา่งกัน ประกอบดว้ยโขดหนิ ชะง่อนทราย รูปร่าง 
ต่างๆ เช่น รองเทา้เทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด แต่ทีโ่ดดเด่นมีช่ือเสียงมากที่สกดก็คือ รูปเศียรพระราชินีอ
ลิซเบธซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่โลก ซ่ึงนักทอ่งเที่ยวที่เดินทางไปแลว้จะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้าน
ค้าตา่งๆ มากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือเลือกชิมได้อย่างจกใจ

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารทะเล+กุง้มังกร
จากนัน้นำาทา่นเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวง
สวี้แหง่ราชวงศ์ชองมีนักขกดทองจำานวนมากพากันมาขกดทองที่นี่การโหมขกดทองและแร่ธาตกต่างๆ ทำาให้จำานวน
แร่ลดลงอย่างนา่ใจหายผูค้นพากนัอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำา จนกระทั่งมีการใช้
จ่ิวเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำาภาพยนตร์ เเปยฉิงเฉงิช่ือ”  และ เอู๋เหยียนเตอะซันชิว”  ทศันียภาพภูเขาที่
สวยงามในฉากจึงเป็นทีน่ำามาของการท่องเที่ยว นำาทา่นช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ี DUTY FREE 
TAIWAN ให้ทา่นได้เลือกซ้ือสนิคา้แบรนดเ์นมนำาเข้าจากตา่งประเทศอาทิปราดา้, ชาแนล, เฟอร์รากาโม่
เป็นตน้จากนัน้ นำาทา่นเดินทางสู่ตึกไทเป 101 เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองไทเป มีความสูงถึง 508 เมตร (ไม่
รวมค่าขึน้ตึกชมวิวช้ัน 89) ทีน่ี่ยังมีจกดชมววิที่สูงตดิอันดับโลกอีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลูกตก้มขนาดใหญ่
หนักกว่า 900 ตนั ทำาหนา้ที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผน่ดินไหว หลงัจากนัน้นำาทา่นอัพเดทแฟช่ันการ
ตกแต่งร้านค้าสไตลไ์ต้หวัน อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวันซ่ึงมีสินคา้
มากมายหลากหลายรวมทั้งสนิค้าแฟช่ันเทรนดใ์หม่ๆ เช่น Onitsuka Tiger, Nike, Puma นำาทา่นช้อปปิ้งซือ
หลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดที่มีขนาดใหญ่ทีส่กดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คอื ตลาดอาหารพืน้เมืองและ
ตลาดคนเดนิ อาหารพืน้เมืองที่ขึ้นช่ือทีส่กดของไตห้วันคอืเตา้หู้เหม็น หากใครไปไตห้วันแลว้ไม่ไดล้ิ้มลอง
รสชาติของเต้าหู้เหม็นก็ถือวา่ไปไม่ถึงไตห้วัน และยังมีเคร่ืองดื่มอีกชนิดที่มีตน้กำาเนิดทีไ่ตห้วันคอืชานมไข่มกก 
ส่วนตลาดคนเดนิก็มีสนิคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีสินคา้มากมาย เสื้อผ้า รองเท้า
เคร่ืองประดับ รองเท้าผา้ใบ รองเทา้กีฬายี่ห้อตา่งๆ จะมีราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 20-30% 

เย็น       ***อิสระอาหารคำ่าตามอัธยาศัย เพ่ือให้เวลาในการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างเต็มท่ี***
พักท่ี TAN LONG HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 
อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการอาบนำ้าแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก
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วันท่ีสี่ ไทเป-หอระลกึเจียงไคเช็ค-ศูนยส์ร้อยเจอมาเนียม-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน-สนามบิน
ดอนเมือง-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้นำาทา่นชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ทีส่ร้างขึ้นเพื่อรำาลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทา่น
สามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำาคญัที่หาดูไดย้ากภายในอนกสรณ์สถาน แวะศูนย์สร้อย
สุขภาพเจอมาเน่ียม GERMANIUM มีทั้งแบบสร้อยข้อมือและสร้อยคอ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดับเพื่อสกขภาพ
การช่วยในการไหลเวยีนโลหติในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนัและปะการังแดง เคร่ืองประดับลำ้าคา่ของ
ชาวไตห้วันมาตัง้แต่โบราณ

กลางวัน     *****อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือให้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มท่ี*****
นำาทา่นสู่กลอเรียเอาท์เล็ตส์ GOLRIA OUTLET หา้งแหง่นี้มีทั้งหมด 4 เฟสซ่ึงชณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรก
ประกอบด้วยร้านขายสนิค้าแบรนด์ดงัรวม 102 ยี่หอ้ ซ่ึงลดราคาถูกกวา่ราคาปกตติามท้องตลาด 
ในจำานวนนี้มีสินคา้แบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวันเป็นคร้ังแรก 24 แบรนด์ คาดวา่ร้านค้าจะเปิด
ครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

15.45 น. เหริฟา้โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เท่ียวบนิท่ี IT 505  (ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)
18.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรกงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ****

อัตราค่าบริการ พิเศษสำาหรับ   25   ท่านเท่าน้ัน  

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ทา่น

ราคาเด็ก เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก ไมเ่สริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

23-26 ส.ค. 14,555 14,555 14,555
3,50
0

อัตราน้ีรวม
ค่าตังวเคร่ืองบิน และภาษีนำ้ามัน กรกงเทพฯไไทเป-กรกงเทพฯ / คา่รถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / คา่อาหาร 
และเคร่ืองดื่มที่ระบกไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบกไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ทา่นทา่นที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่านำ้าหนัก
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กระเป๋าเดินทาง ทา่นละไม่เกิน 20 กก. / คา่บัตรเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่งๆ ตามรายการที่ได้ระบกไว้ / ค่าประกันอกบัติเหตก
ในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคกเทศก์บริการตลอดการเดนิทาง

อัตราน้ีไม่รวม
ค่าทปิไกด์ท้องถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทปิ 1,200 NT$*** ค่าทำาหนงัสือเดินทางไทย และคา่
ธรรมเนยีมสำาหรับผู้ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ / ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบกไว้ในรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิ
ทางที่นำ้าหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิไดร้ะบกไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ คา่มินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และกรกณาแจ้งล่วงหนา้ตั้งแต่ทำาการจองกรณีต้องการใบกำากับภาษี / คา่ภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / ค่าธรรมเนียมวีซ่าไตห้วนักรณีทีส่ถานฑตูประกาศให้ยื่นวา่ปกติ
เง่ือนไขการจอง มดัจำาท่านละ   5,000   บาท พร้อมสำาเนาหน้าพาสปอร์ต   /   ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง   15   วนั  

ไต้หวันประกาศยกเลิกการตรวจลงตราวีซ่าไต้หวันสำาหรับนักท่องเท่ียวไทย
โดยมผีลบังคับทดลองใช้ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พำานักได้ 30 วนั

***  เง่ือนไขพิเศษสำาหรับการจองทัวร์  ***  
1. คณะจองจำานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ, ซื้อต๋ัวรถไฟ, ซื้อ
ต๋ัวรถโดยสาร และจองห้องพัก เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า

เง่ือนไขการยกเลิก 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 25-30 วนั / คนืคา่ใช้จ่ายทัง้หมด หรือเก็บคา่ใช้จ่ายบางสว่นที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 11-24 วนั / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1-10 วนั / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี้ เม่ือเกิดเหตกจำาเป็นสกดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตกสกดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยกดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินในทกกกรณี 
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3. บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมโรงแรมที่พักอาจมีการสลบัปรับ
เปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยจะคำานึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นสำาคญั และบริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ทา่น
4. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักคา่บริการคนืได้ เพราะการชำาระค่าทวัร์เป็น
ไปในลักษณะเหมาจ่าย 
5. เม่ือทา่นไดช้ำาระเงินมัดจำาหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชำาระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชำาระโดยตรงกับทางบ
ริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆ
6. การท่องเที่ยวประเทศไตห้วนันัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการสง่เสริมการท่องเที่ยวดัง
กล่าว  หากทา่นใดไม่เข้าร้านดังกลา่วจะต้องจ่ายคา่ทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดงั
กล่าวแล้ว
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