


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเถาหยวน	-	เมืองเถาหยวน	-	วัดจงไถซานซื่อ	-
ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัด
กวนอู	-	เมืองเจียอี้

พักที่	SANKAI	KAN
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 อุทยานแหงชาติอาลีซัน	-	รถไฟโบราณสูอุทยานอาลีซัน	-	เมือง
ไถจง	-	ชาอวูหลง	-	ออนเซน

พักที่	SUN	HOT
SPRING	RESORT
หรือเทียบเทา

4 ไทเป	-	กระเชาเมาคง	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	ซีเหมินติง
พักที่	CHATEAU	DE
CHINE	SINJHUANG
ระดับ4ดาว	หรือเทียบ
เทา

5 อุทยานเหยหลิ่ว	-	หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	ตึกไทเป	101	-	สนาม
บินเถาหยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

5	เม.ย.	61	-	9	เม.ย.	61 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿15,000

7	เม.ย.	61	-	11	เม.ย.	61 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿15,000

21	เม.ย.	61	-	25	เม.ย.	61 ฿85,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿15,000

28	เม.ย.	61	-	2	พ.ค.	61 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿15,000

19	พ.ค.	61	-	23	พ.ค.	61 ฿75,900 ฿75,900 ฿75,900 ฿15,000

26	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿75,900 ฿75,900 ฿75,900 ฿15,000

2	มิ.ย.	61	-	6	มิ.ย.	61 ฿75,900 ฿75,900 ฿75,900 ฿15,000

9	มิ.ย.	61	-	13	มิ.ย.	61 ฿79,000 ฿79,000 ฿79,000 ฿15,000

23	มิ.ย.	61	-	27	มิ.ย.	61 ฿82,900 ฿82,900 ฿82,900 ฿15,000

7	ก.ค.	61	-	11	ก.ค.	61 ฿83,900 ฿83,900 ฿83,900 ฿15,000



23.00น	นัดหมายคณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	แถว	R	ประตู	8	สายการบิน	EVA	AIR
มีเจาหนาที่คอยตอนรับ	และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง	เช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

02.15น	เหินฟาสู	เมืองเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	โดยสายการบิน	สายการบิน	EVA	AIR	เที่ยวบินที่
BR206	(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชั่วโมง)
06.55น	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	(เวลาที่ประเทศไตหวันเร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว	รับกระเปาสัมภาระ
นําทานเดินทางสูที่พัก	ณ	เมืองเถาหยวน

เชา
นําทานชม	วัดจงไถซาน	ซึ่งถือวาเป็นวัดที่ใหญที่สุดในโลก	เคยเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงที่เมืองหนานโถว

พสุธาแยก	และเกิดธรณีสูบกลืนหมูบานหายไป	แตวัดจงไถถานน้ีกลับไมเป็นอะไรเลย	สรางความศรัทธาใหกับ
ชาวไตหวันมาก	มีหองเรียนกวา	1,000	หอง	เพื่อใหพระสงฆไดศึกษาพระธรรม
อิสระใหทานไดกราบนมัสการสิ่งศักดิส์ิทธภายในวัด	ตามอัธยาศัย

เทีย่ง
นําทานเปลี่ยนบรรยากาศ	ลองทะเลสาบสุริยัน	–	จันทรา	ความยาวถึง	33	กิโลเมตร
นําทานชม	ความงดงามของทะเลสาบ	ที่รายลอมไปดวยภูเขา	ทําใหทัศนียภาพสวยงามราวภาพวาด	จนได

รับสมญานามวาสวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน	ซึ่งภูเขาที่รายลอมทะเลสาบน้ัน	ทําใหมีการแบงสวนของทะเลสาบ
จนมองดูคลายกับพระอาทิตย	และพระจันทรเสี้ยว	จนเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยัน	จันทราน่ันเอง
นําทานนมัสการพระอัฐิของ	พระถังซัมจัง๋	ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป	เป็นพระที่บําเพ็ญศีล	สมาธิ	ปัญญา	มา

แตเด็ก	นอกจากน้ีแลววัดแหงน้ีมียังมีศาสนสถานที่สําคัญอีกคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันเชื่อกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้มา
นําทานนมัสการสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่	วัดเหวินหวู	สักการะศาสดาขงจือ๊เทพเจาแหงปัญญาและเทพกวนอู	เทพเจา

แหงความซื่อสัตย	เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน	วิหารใหญแบงออกเป็น	3	ชั้น	และมีวิหารเล็กโอบลอมอยู
ดานขาง
อิสระใหทานชมความงามของ	สิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งตระหงานอยูหนาวัด	โดยใชเงินในการสรางมูลคาตัว

ละ	1	ลานเหรียญไตหวัน
คํ่า	
นําคณะเดินทางสู	เมืองเจีย่อี้	เพื่อพักผอนเตรียมเดินทางสู	อุทยานอาลีซาน	ในวันรุงขึน้

	บริการอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)



ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ทศมณฑลเถาหยวน	เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมือง
หลวงชื่อ	เถาหยวนซิตี้

วัดจงไถซานซื่อ	เป็นวัดที่ติด	1	ใน	3	วัดที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นศูนยรวมความ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไตหวัน	เคยเกิดแผนดินไหวรุนแรงที่เมือง
หนานโจว	อาคารโดยรอบวัดไดรับความเสียหายอยางหนัก	แตตัววัดจงไถฉาน
ซื่อกลับไมไดรับความเสียหายเลย	ทําใหประชาชาวไตหวัน	เกิดความศรัทธา
มากยิ่งขึน้

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย

วัดเหวินอู	หรือ	วัดกวนอู	เป็นวัดศักดิส์ิทธิอ์ีกแหงของไตหวัน	ซึ่งภายในจะเป็น
ที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตย	เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน	รวมถึงสิงโตหินออน	2
ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	ชาบูไตหวัน
	พักที่	SANKAI	KAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

เมืองเจียอี้	ตั้งอยูบนที่ราบทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน	เดิมถูกเรียกวา
"คากิ"	สามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติอาลีซันไดโดยผานเมืองน้ี

เชา
นําทานเดินทางตอสู	อุทยานแหงชาติอาลีซาน	อุทยานแหงน้ีอยูบนภูเขาที่สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ

2,700	เมตร	เป็นอุทยานที่มีความสวยงาม	และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน
นําทานเปลี่ยนบรรยากาศ	นัง่รถไฟโบราณ	ซึ่งทางรถไฟของอาลีซานถือไดวาเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอับ

ดับ	1	ใน	3	ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก
อิสระใหทานไดดื่มดํากับธรรมชาติของตนสนสูงชันที่มีอายุกวาพันปี,	ชมซากตนไมโบราณแปลกตา	และ

ตนไมนานาพันธุ	ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณอยูมากตลอดสองขางทาง
เทีย่ง
นําทานสู	เมืองไทจง	เมืองที่ใหญเป็นอันดับ3	ของไตหวันเป็นเมืองที่เป็นศูนยกลางทางดานการศึกษา

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
ระหวางทางนําทุกทาน	แวะชิมชาอูหลง	ชาที่ขึน้ชื่อที่สุดของไตหวัน	ที่มีรสชาติหอม	และยังมีสรรพคุณ

ละลายไขมัน	และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมมากๆชนิดหน่ึง
คํ่า	
นําทานเดินทางสู	เมืองไทจง	เมืองที่ใหญเป็นอันดับ3	ของไตหวันเป็นเมืองที่เป็นศูนยกลางทางดานการ

ศึกษา	เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับ	การแชน้ําแรธรรมชาติ	แบบสวนตัวในหองพัก	ซึ่งการแชน้ําแรเชื่อวาถาได

แชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อุทยานแหงน้ีอยูบนภูเขาที่สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ	2,700	เมตร	ภายใน
อุทยานเป็นจะเป็นป าดิบชื้น	มีชื่อเสียงในการชมพระอาทิตยขึน้ในยามเชา
พรอมดูทะเลหมอก	และสามารถน่ังรถไฟชมธรรมชาติไดอีกดวย

รถไฟโบราณ	ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ป ุนทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว	และ
ยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู	1	แหงใน	3	แหงของโลก	เพื่อเดินทาง
ขึน้ไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตยขึน้จาก
ขอบฟาหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไตหวัน	มีวิวทิวทัศนเป็นทะเลหมอกและ
ขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยูบนพื้นแหงสรวง
สวรรค

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารในอุทยานอาลีซาน



เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลง
ลดความอวน	เชน	แกกระหาย	เพิ่มความสดชื่น	ตอตานแบคทีเรียในชองปาก
ปองกันฟันผุ	ปองกันโรคหัวใจ	ลดอาการหอบหืด	ขับสารพิษในรางกาย	และอีก
มากมายนานัปการ	แตประโยชนที่เรียกวาเดนชัดที่สุดนาจะเป็นการที่ชาอูหลง
มีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุมความอวน	ลดปริมาณไขมันใน
เสนเลือด	และลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเป็นอยางดี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SUN	HOT	SPRING	RESORT	หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา
นําทานเดินทางสู	กรุงไทเป	เมืองหลวงประเทศไตหวันเป็นศูนยรวมทางดานตางๆของไตหวัน	ทั้งการศึกษา

การคา	อุตสาหกรรม	เทคโนโลยี	และวัฒนธรรม	ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ	มีประชากรประมาณ	3	ลานคน
นําทาน	นัง่กระเชาเหมาคง	เป็นกระเชาสําหรับน่ังขึน้เขาเหมาคง	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวสําคัญของ

เมืองไทเป	พบกับความตื่นเตนขณะน่ังกระเชาลอยฟาเหมาคง	กอนโดลาที่พาคุณโลดแลนเหนือไทเป	แถมอยูสูง
ยิ่งกวาดงป าที่อยูบนเขาเหมาคงเสียอีก	กระเชากอนโดลาลอยอยูบนความสูงเกือบ	300	เมตร
นําทาน	แวะศูนย	สรอยสุขภาพ	(เจอมาเน่ียม)	ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ	มีทั้งแบบสรอยขอมือ	และ

สรอยคอ	เป็นการชวยในการไหลเวียนของเลือกในรางกายคนเรา	รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน	และ	ปะการังแดง
เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันมาตั้งแตโบราณ
นําทานเยี่ยมชม	โรงงานพายสับปะรด	เป็นโรงงานพายสับปะรดที่ใหญที่สุดของไตหวัน	มีทั้งหมด	3	ชั้น	ใช

เทคโนโลยี	ดานนาโน	เป็นการชวยรักษาโลกรอน	และ	ไมใชไฟฟา
อิสระใหทานไดเลือกซื้อพายสับปะรดหน่ึงในของฝากที่เมื่อทานมาเยือนไตหวันตองซื้อ	ตองลองชิม

เทีย่ง
นําทานชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ที่สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ใชเวลาในการ

สรางถึง	3	ปี	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2523	มีพื้นที่ประมาณ	205	แสนตารางเมตร
ทานสามารถชม	ชีวประวัติ	และ	รูปภาพประวัติศาสตร	สําคัญที่หาดูไดยากภายในอนุสรณสถาน
นําทาน	แวะราน	COSMETIC	ที่มีเครื่องสําอางรวมถึงพวกยา	/	น้ํามัน	/	ยานวดที่ขึน้ชื่อของไตหวันใหทุกทาน

ไดเลือกชอปป้ิงกันอยางเต็มที่
คํ่า
นําทานชอปป้ิง	ยานซีเหมินติง	หรือสยามสแควรไตหวัน	อิสระชอปป้ิงสินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟชั่น



เทรนดใหมๆ	มากมาย	อาทิ	Onitsuka	Tiger,	Nike,	Puma	etc.

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

น่ังกระเชาเมาคง	สัมผัสทองฟากวางไกลบนกระเชาลอยฟากอนโดลาที่	ใหทุก
ทานไดสัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง	และภูเขาที่เขียวขจี	สามารถ
มองเห็นแหลงปลูกชา	ที่เรียงรายกันเป็นระเบียบสวยงาม	นําทานน่ังกระเชา
ขึน้ตอไปยังสถานีปลายทาง	ใหทุกทานไดสัมผัสอากาศบริสุทธิส์บาย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	เสี่ยวหลงเปา

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป	เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน	ขนาดใหญ	อยู
เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป	อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีเจียง	ไคเช็คมีสนามหญาสวนดอกไมเป็น	3	สีเดียวกับสีธงชาติ
ไตหวัน	เป็นตัวแทนของทองฟา	พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป	เป็น
สัญลักษณแหงอิสรภาพ	ความเสมอภาค

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	พระกระโดดกําแพง
	พักที่	CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	ระดับ4ดาว	หรือเทียบเทา

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง	ชื่อดังแหงไทเป	พอๆ	กันกับสยามสแควรบานเรา	เรียกวา
เป็นแหลงช็อปป้ิงของวัยรุน	เป็นที่รวมแฟชั่น	เสื้อผา	กระเปา	เครื่องประดับ
ตางๆ	รวมกันอยูที่น่ี

เชา
นําทานเที่ยวชม	อุทยานแหงชาติ	เยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มีลักษณะ

พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปราง	ลักษณะ
ตางๆ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
เทีย่ง



นําทานเดินทางสู	หมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง	จีหลง	จิ่วเฟ่ิน	ปัจจุบันเป็นสถานที่
ทองเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงในไตหวัน
อิสระทานเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา	รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต	ชื่นชมวิวทิวทัศน

รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากรานคา	มากมายตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	ตึกไทเป101	(ไมรวมคาขึน้ตึก	ชมวิวชั้น	89	ถาใครตองการขึน้	ชมวิวแจงกับไกดหนางาน

คาขึน้ประมาณ	600	NTD)	ตึกที่มีความสูงถึง	508	เมตร	เป็น	สัญลักษณของเมืองไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงติด
อันดับโลกอีกดวย	ภายในตัวอาคารมีลูกตุม	ขนาดใหญหนักกวา	900	ตัน	ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิด
แผนดินไหว
อิสระใหทานเลือกชอปป้ิงแบรนดดังระดับโลก	หรืออิสระใหทานได	เลือกขึ้นลิฟต	ที่มีความเร็วที่สุดในโลก

ดวยความเร็วประมาณ	1,008	เมตรตอนาที	
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน
21.15น	นําทานเหินฟาสู	กรุงเทพฯ	สายการบิน	EVA	AIR	เที่ยวบินที่	BR205	(มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง)	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชั่วโมง)
00.05น	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไป
ดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ํา
ทะเลลมทะเล	ทําใหทรายมีรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี	และรองเทา
เทพธิดา	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่ว
โลก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนู	ซีฟ ูด

หมูบานโบราณจิ่วเฟิน	ตั้งอยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง	และเป็นถนนคนเดิน
เกาแกที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในไตหวัน	ที่น่ีก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป	ดวยคะ
แคใชเวลาเดินทางน่ังรถประมาณ	1	ชม.	นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบน
ภูเขากันแลวยังมีตลาดเกาใหเดินเลนชอปป้ิงอีกดวย

อาคารไทเป	101	เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยูชวงหน่ึง	จนกระทั่งถึงวันที่	22
กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา	ตั้งอยูที่กรุงไทเป	ประเทศ
ไตหวัน	มีความสูง	509.2	เมตรจากพื้นดิน	มีจํานวนชั้นทั้งหมด	101	ชั้น	โดยรูป
แบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลด
อันตรายจากแรงลม	อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร	กับการตกแตงดวยรูป
หัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง	4	ดานทุกปลองเพื่อขับไลภูติผีปิศาจ	ตามหลักความ
เชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



***หัวหนาทัวรมี	การนัดหมาย	กรุณาตรงเวลาดวย	เพื่อประโยชนของสมาชิกสวนรวม	ในกรณีที่ทานสมาชิก
มาหลังเวลานัดหมาย	หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการ	เดินทางนําคณะสวนรวม	เดินทางสูสนามบิน***

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํา	นําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง	กับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึง	ความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยว	ที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสาย	การบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	เงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวน	แตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการ



ใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	1,000	NTD/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

Passport	ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ	:	ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนาม

ของรานรัฐบาล	คือ	ใบชา,	เจอมาเน่ียม,	ปะการังสีแดง	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร
ทางบริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อ
ขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลทุกเมือง	หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิด
ขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	5200	NT	/ทาน
โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็น

หลัก
**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	5,900	บาท**
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	800	NTD	/

ทริป/ตอทาน***
**	หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ	ออก	ตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่

ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน



จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน	


