


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	หนานโถว	-	วัดจงไถซานซื่อ	-	ทะเลสาบ
สุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-
เมืองเจียอี้

พักที่	SANKAI	KAN
HOTEL	หรือระดับเทียบ
เทา

3 อุทยานแหงชาติอาลีซัน	-	รถไฟโบราณสูอุทยานอาลีซัน	-	เมือง
เกาสง	-	ลิ่วเหอไนทมารเก็ต

พักที่	CHATEAU	DE
CHINE	KAOHSIUNG
HOTEL	หรือระดับเทียบ
เทา

4 วัดฝอกวงซัน	-	เจดียเสือมังกร	-	FORMOSA	BOULOVARD	-
รถไฟหัวจรวด	-	เมืองไทเป

พักที่	CHATEAU	DE
CHINE	SINJHUANG
หรือระดับเทียบเทา

5 วัดหลงซันซื	อ	-	รานเหวยเกอ	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	ตึกไทเป
101

พักที่	CHATEAU	DE
CHINE	SINJHUANG
หรือระดับเทียบเทา

6 หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	ซีเหมินติง
พักที่	CHATEAU	DE
CHINE	SINJHUANG
หรือระดับเทียบเทา

7 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

9	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 23,777	บาท 23,777	บาท 23,777	บาท 7,500	บาท

10	พ.ย.	60	-	16	พ.ย.	60 23,777	บาท 23,777	บาท 23,777	บาท 7,500	บาท

15	ธ.ค.	60	-	21	ธ.ค.	60 24,777	บาท 24,777	บาท 24,777	บาท 8,500	บาท

29	ธ.ค.	60	-	4	ม.ค.	61 28,777	บาท 28,777	บาท 28,777	บาท 10,000	บาท



หรือนัดหมายเวลา	21.30	น.	สําหรับวันทีไ่ฟลทบินเวลา	00.20	น.

23.00	น.	นัดหมายคณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานดอนเมือง	ชัน้	3	แถว	6	สายการบินนกสกูต	ซึ่งจะมี
เจาหนาที่คอยตอนรับ	และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง	พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน
(หรือนัดหมายเวลา	21.30	น.	สําหรับวันทีไ่ฟลทบินเวลา	00.20	น.)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
02.15	น.	หรือ	00.20	น.	เหินฟาสูประเทศไตหวันโดย	สายการบินนกสกูต	เที่ยวบินที่	XW182	(ไมมีบริการ

อาหารบนเครื่อง)	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชัว่โมงโดยประมาณ)

07.05	น.	หรือ	05.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติเถาหยวน	ณ	ประเทศไตหวัน	หลังจากผานขั้น
ตอนของดานศุลกากร	พรอมรับกระเปาสัมภาระแลวน้ัน
นําคณะเดินทางสู	เมืองหนานโถว	โดยรถโคชปรับอากาศ	ซึ่ง	เมืองหนานโถว	ถือไดวาเป็นมณฑลที่ใหญที่สุด

ของประเทศไตหวัน	และไดรับการตั้งชื่อเลนวา	Mother	Earth	of	Taiwan	(แผนดินแมแหงไตหวัน)
บริการอาหารเชา	ดวยเมนูแซนวิช	และน้ําผลไม
จากน้ันนําทุกทานเที่ยวชม	วัดจงไถซานซื่อ	ซึ่งถือวาเป็นวัดที่ใหญที่สุดในโลก	โดยมีงบประมาณในการสราง

กวาหมื่นลานบาท	ซึ่งมีความสูง150	เมตร	โดยที่วัดแหงน้ีไดถูกออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับที่เป็นคน
ออกแบบตึกไทเป	101	ซึ่งสามารถออกแบบโครงสรางออกมาไดอยางแข็งแรงมาก	ทําใหวัดแหงน้ีสรางความ
ศรัทธาใหกับชาวไตหวันเป็นอยางมาก	อีกทั้งวัดจงไถซานซื่อยังมีหองเรียนกวา	1,000	หอง	เพื่อใหพระสงฆได
ศึกษาพระธรรม	ทั้งน้ีพาทุกทานสักการะสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่อยูภายในวัด
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูบุฟเฟ ตชาบูไตหวัน

ชวงบาย
นําทุกทานลงเรือสําหรับคณะเพื่อ	ลองทะเลสาบสุริยัน	–	จันทรา	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดัง

และเป็นที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว	อีกแหงของชาวไตหวัน	โดยบริเวณรอบๆ	ทะเลสาบแหงน้ีมีจุดทองเที่ยวที่
สําคัญมากมาย	และทะเลสาบแหงน้ียังมีความยาวถึง	33	กิโลเมตร
จากน้ันนําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก	ณ	ทะเลสาบแหงน้ี	อีกทั้งนําคณะนมัสการ

พระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ที่	วัดพระถังซัมจัง๋	ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป	รวมถึงของกินที่พลาดไมไดเมื่อใครไดมา
เยือนยังทะเลสาบสุริยัน	–	จันทรา	น่ันคือ	ไขตมใบชา	ซึ่งถือเป็นของกิน	หรือของทานเลนที่เป็นที่นิยมในหมูนัก
ทองเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน	–	จันทรา	ถือไดวาไมวาใครก็ตองลิ้มลอง
จากน้ันนําทุกทานสักการะบูชาสิ่งศักดิส์ิทธิ	์ณ	วัดเหวิน่หวู	เพื่อสักการะศาสดาขงจือ๊เทพเจาแหงปัญญา	เทพ

กวนอู	และเทพเจาแหงความซื่อสัตย	รวมถึงสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูดานหนาของวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลาน
เหรียญไตหวัน



หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู	เมืองเจียอี้	เพื่อพักผอน	พรอมเตรียมเดินทางสูอุทยานแหงชาติอาลีซานในวัน
รุงขึน้

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิน่
พักที	่SANKAI	KAN	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ดวยเมนูแซนวิช	และน้ําผลไม

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ตั้งอยูทางตอนกลางของไตหวัน	เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน)	และมีขนาดใหญที่สุดในไตหวัน	มีเมืองหลวงชื่อ	หนานโถวซิตี้	มีเน้ือที่
4,106.436	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรประมาณ	536,190	คน	ความหนาแนน
131	คนตอตารางกิโลเมตร	เทศมณฑลหนานโถวคือเทศมณฑลเดียวของ
ไตหวัน	ทิศเหนือติดกับTaichung	ทิศตะวันตกติดกับ	Changhua	และ	Yunlin
ทิศใตติดกับ	Chiayi	และ	Kaohsiung	ทิศตะวันออกติดกับ	Hualien	เป็นเมือง
เดียวที่ไมมีทางออกสูทะเล	พื้นที่สวนใหญรอบลอมไปดวยภูเขาสูง	ที่ลดหลั่น
กันไป	หุบเขาทางดานตะวันตกมีลักษณะที่คลายกับ	Shenzhen	พื้นที่รวม
ทั้งหมดมีความสูงเฉลี่ย	200	เมตร

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูบุฟเฟตชาบูไตหวัน

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย



สายการบินนกสกูตจะมีการปรับเปลีย่นเวลาการเดินทาง	ตามตารางของสายการบิน	ดังน้ันโปรด
ตรวจสอบรายละเอียดตามวันเดินทางของทานดานทายโปรแกรม
วันเช็คอินตรงกับวัน	อาทิตย	อังคาร	พุทธ	และ	เสาร	เทีย่วบิน	XW182	(02.15-07.05)

วันเช็คอินตรงกับวัน	จันทร	พฤหัส	และ	ศุกร	เทีย่วบิน	XW182	(00.20-05.15)

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

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

เมืองเจียอี้	ตั้งอยูบนที่ราบทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน	เดิมถูกเรียกวา
"คากิ"	สามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติอาลีซันไดโดยผานเมืองน้ี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิ่น
	พักที่	SANKAI	KAN	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังจากน้ันนําคณะทุกทานแวะชิมชาขึน้ชื่อของไตหวัน	ณ	รานชา	ซึ่งถือเป็นชาที่ขึน้ชื่อที่สุดของไตหวัน	มี

รสชาติหอม	มีสรรพคุณชวยสลายไขมัน	โดยชาของทางรานน้ันปลูกบนภูเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพัน
เมตรจากระดับน้ําทะเล	และอีกทั้งยังเป็นของฝากที่คนไทย	มาเที่ยวไตหวันแลวนิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากชนิด
หน่ึงเลยก็วาได
นําคณะเดินทางสู	อุทยานแหงชาติอาหลีซ่าน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิน่	ภายในอุทยานฯ

ชวงบาย	
นําทานชมจุดทองเที่ยวสําคัญตางๆภายใน	อุทยานแหงชาติอาลีซาน	ภายในอุทยานแหงน้ียังเต็มไปดวย

ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ	และเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน	ซึ่งอุทยานแหงน้ีน้ันตั้งอยูบนภูเขา
สูงที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเล	2,700	เมตร	โดยประมาณในฤดูใบไมผลิ	ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอมกับ
พรรณไมอีกนานาชนิด	ทานสามารถเดินเที่ยวธรรมชาติ	ดื่มดํ่ าไปกับความงดงามของความอุดมสมบูรณ	ซึ่งทาน
จะไดสัมผัสกับตนสนสูงชัน,	ซากตนไมโบราณแปลกตา	และตนไมนานาพันธุ	ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณอยู
มาก	...
นําทาน	นัง่รถไฟโบราณ	ชมจุดทองเที่ยวสําคัญตางๆ	ภายใน	อุทยานแหงชาติอาลีซาน
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	เมืองเกาสง	ซึ่งเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ	ใชระยะเวลาใน	การเดินทาง

ประมาณ	2	–	3	ชั่วโมง	เมืองเกาสง	ถือวาเป็นเมืองทาสําคัญของไตหวัน	ซึ่งอยู	ทางตอนใตของไตหวัน	เป็นเมือง
ที่เจริญเป็นอันดับสองของไตหวัน

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	ณ	Liuhe	Night	Market

พาทุกทาน	เที่ยว	ชิม	ชอป	พรอมเพลิดเพลินไปกับ	Liuhe	Night	Market	ตลาดกลางคืนที่ดังที่สุดในเมืองเกา



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

สง	ถือไดวาเหลานักชอปหามพลาดเลยทีเดียว	เพราะทีน่ีมีขายทั้งอาหาร	เครื่องดื่ม	คาเฟ 	ของเลน	ของสะสม
ของฝาก	ของที่ระลึก	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	หรือขา	ของเครื่องใชตางๆ	โดยเฉพาะที่พลาดไมไดเลยเมนูอาหาร
ทะเลทองถิ่นที่ไมวาใครเห็นเป็น	ตองลิ้มรสชาติถึงความสดใหมของอาหารทะเล	เน่ืองจากเกาสงเป็นเมืองทาที่
ติดทะเล
พักที	่CHATEAU	DE	CHINE	KAOHSIUNG	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิ่น	ภายในอุทยานฯ

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

เป็นเมืองใหญที่สุดอันดับที่สี่ของไตหวันและตั้งอยูในทิศใตของเกาะไตหวัน	ยัง
เป็นศูนยกลางสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิต	การกลั่นน้ํามัน	การขนสง	และ
เป็นเมืองทาเรือที่สําคัญ	เกาสงเป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมการตอเรือของ
ไตหวันเพราะทาเรือของเกาสงเป็น	1	ใน	4	ของทาเรือที่ใหญที่สุดของโลก	เกา
สงยังเป็นเมืองที่สวยงามและมีชื่อเสียงในดานทิวทัศนที่งดงามและเป็นสถานที่
เหมาะสําหรับการทองเที่ยว

	พักที่	CHATEAU	DE	CHINE	KAOHSIUNG	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ลิ่วเหอไนทมารเก็ต	(Liuhe	Night	Market)	เป็นตลาดกลางคืน	ชื่อดังที่สุดของ
เมืองเกาสงที่มีขายทุกสิ่งอยาง	ตั้งแต	ของกินเลน	อาหาร	เครื่องดื่ม	คาเฟ 	ของ
เลน	ของสะสม	ของฝาก	ของที่ระลึก	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	ขาวของเครื่องใช
ตางๆ	โดยเฉพาะอาหารทองถิ่นที่ทํามาจากอาหารทะเล	เพราะเกาสงเป็น
เมืองทา	ติดทะเล	ตั้งอยูบนถนน	Zhongsan	road	และ	ถนน	Zili	road	ลิ่วเหอ
ไนทมารเก็ตเป็นตลาดถนนคนเดินที่มีรานคาตางๆตั้งขายทั้ง	2	ขางของถนน
และถูกรีโนเวทเพื่อใหเป็นพื้นที่การทองเที่ยว	มีอาหารไตหวันขายอยูทุกเมนู
รวมทั้งเมนูยอดฮิตตางๆของเมืองเกาสงอีกดวย



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานแวะสักการะองคพระใหญ	แหงพุทธอุทยาน	วัดฝอกวงซาน	เป็นสวนทางดานศาสนาพุทธที่มี

ขนาดกวางใหญและมีความอลังการมากที่สุดแหงหน่ึงของไตหวัน	โดยวัดแหงน้ีเปิดตัวเมื่อปลายปี	2011	มี
พระพุทธรูปขนาดใหญยักษพรอมกับเจดียขนาดใหญเรียงรายดานหนาอยู	2	ขาง	วากันวาปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มี
นักทองเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่สุดของไตหวัน	โดยสถานที่แหงน้ีน้ันมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม	มีความเป็น
เอกลักษณ
นําทานเยี่ยมชมอีกหน่ึงสถานที่ที่นาสนใจอีกแหงในเมืองเกาสง	ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเดนอยางเจดียคู	หรือ

อีกชื่อเรียกหน่ึงคือ	Dragon	Tiger	Tower	ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม	แบบจีน	ที่ถือไดวาเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
จีนที่มีความสมบูรณ	อีกทั้งยังตั้งอยูริมทะเลสาบที่	ใหเห็นวิวทิวทัศนไดอยางสวยงาม	นักทองเที่ยวสามารถขึน้ไป
ยังจุดชมวิวบนเจดียคู	และวิวทิวทัศนของเมืองเกาสงแบบ	พาโนรามา	นอกจากน้ีใกลยังมีอีกสถานที่ที่นาสนใจ
อยาง
ศาลาฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง	(Spring	and	Autumn	Pavilions)	ใหทานไดเที่ยวชม	โดยศาลาฤดู

ใบไมผลิและฤดูใบไม	รวง	เป็นอาคารและเทวรูปในลัทธิเตาดั้งเดิม	สรางเพื่ออุทิศแดเทพเจาสงครามกวนอู	รูป
ป้ัน	ใหญพระแมกวนอิมทรงบนหลังมังกรซึ่งทอดตัวโอบรอบบริเวณ	ใหภาพที่ดูเป็นเอกลักษณ	และสรางความ
นาสนใจ	บริเวณที่น้ีประกอบดวยหอคอยสูงสี่ชั้นสองหลัง	มีระเบียงสีเขียวเชื่อมตอกับชั้นสีเหลือง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิน่

ชวงบาย
หลังจากน้ันพาทุกทานไปยัง	Dome	of	Light	อีกหน่ึงสถานที่ที่ไมควรพลาด	ตั้งอยูภายในสถานีรถไฟใตดิน

MRT	Boulevard	Station	ซึ่งที่แหงน้ีเป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจงที่	ใหญที่สุดในโลก	ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี	ภายใตแนวคิดของดิน	น้ํา	ลม	แทนดวยสี	แดง	เหลือง	น้ําเงิน	และเขียว	เพื่อถายทอด
เรื่องราวตางๆออกมา	ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงไฮไลทของเมืองน้ี
นําทุกทานเดินทางตอเพื่อไปยัง	แมน้ําแหงความรัก	หรือ	Love	River	ใหทานได	เดินเลาะเรียบริมฝ่ังแมน้ํา

พรอมชมทัศนียภาพ	ไปกับพืชพรรณไม	และตนไมนอยใหญที่ขึน้	เลียบตามฝ่ังแมน้ํา	สถานที่น้ีมักเป็นสถานที่ที่
หนุมสาว	หรือคูรัก	เลือกใชในการออกเดต	ทามกลางบรรยากาศแสนหวาน	เพราะเหตุน้ีทําใหที่แหงน้ีไดชื่อวา
เป็น	แมน้ําแหงความรัก
จากน้ันนําคณะทัวรทุกทานเดินทางไปยังสถานีรถไฟ	เพื่อนําทุกทานสัมผัสการน่ัง	รถไฟความเร็วสูงของ

ไตหวัน	หรือ	High	speed	rail	(จากสถานีที่เมืองเกาสง	ไปยัง	สถานีที่	เมืองไทเป	โดยใชเวลาประมาณ	40	นาที
–	1	ชั่วโมง)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงไทเป	เมืองหลวงประเทศไตหวันเป็นศูนยรวมทางดานตางๆของไตหวัน	ทั้งการ

ศึกษา	การคา	อุตสาหกรรม	เทคโนโลยี	และวัฒนธรรม	ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ	มีประชากรประมาณ
3ลานคน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิน่	หรือ	ชุดอาหาร	Bento	Set
พักที	่CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หรือมูลนิธิแสงพุทธธรรมเมืองเกาสยง	ปัจจุบันวัดฝอกวงซันมีพระสงฆ
มากกวา	๑,๔๐๐	รูป	(นับรวมทั้งชาย-หญิง)	วัดแหงน้ีมีอาณาเขตกวางขวาง
ปกคลุมภูเขาทั้งลูก	นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแลวภายในตัววัดยังมีการ
กอสรางโบถสที่สวยงามและรูปป้ันพระอรหันตหลายรององค	และยังมี
อนุสรณสถานพระพุทธเจา	ซึ่งเป็นสวนที่เปิดใหม	ซึ่งเป็นกึ่งพิพิธภัณฑที่ให
ความรู



เจดียเสือมังกร	(Dragon	and	Tiger	Pagodas)	ตั้งอยูที่เกาสง	เมืองทางใตของ
ไตหวัน	เจดียเสือและมังกรมีความสูง7ชั้น	มีการสรางมังกรและเสือสําหรับ
เป็นทางเขาออก	เชื่อกันวาหากไดเดินลอดเขาประตู	ออกประตูเสือ	จะทําให
เกิดความเป็นศิริมงคลแกผูลอด	ภายในเจดียจะมีบันไดวน	2	อันสําหรับขึน้และ
ลง	เมื่อเดินขึน้ไปจนถึงชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวบริเวณรอบๆสระบัวที่สวยงาม
มาก	นอกจากน้ีก็จะมีรูปป้ันและภาพวาดเรื่องราวตางๆตามความเชื่อของลัทธิ
เตา	เชน	นรก	สวรรค	ฯลฯ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิ่น

โดมแหงแสง	(Dome	of	Light	Formosa	Boulevard)	ตั้งอยูภายในสถานีรถไฟ
ใตดิน	MRT	Formosa	Boulevard	Station	ซึ่งเป็นจุดเชื่อมตอระหวาง	2	สาย
รถไฟสีสมและสีแดง	เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจงที่ใหญที่สุดใน
โลก	มีเสนผาศูนยกลางของโดมที่ยาวถึง	30	เมตร	ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
ดังชาวอิตาลี	ที่เป็นการถายทอดเรื่องราวตางๆดวยแนวคิดของดิน	น้ํา	ลม	ไป
เป็นสี	แดง	เหลือง	น้ําเงิน	เขียว	เป็นอีกหน่ึงไฮไลทของเมืองเกาสงที่เดินทางมา
ไดงายๆ

รถไฟหัวจรวด	หรือ	รถไฟชินคันเซ็น	ที่มีความเร็วสูงสุดกวา	300	กิโลเมตร	ตอ
ชม	ซึ่งรถไฟความเร็วสูงจะมี	2	บริษทัที่ดูแล	คือ	รถไฟของรัฐบาล	ซึ่งมี
ความเร็วที่นอยกวา	และ	ราคาถูกวาของเอกชน	และ	รถไฟของเอกชนซึ่งมี
ความเร็วสูงมาก	และราคาแพงกวาของรัฐบาล	หากมาเที่ยวไตหวัน	การขึน้
รถไฟแหงน้ีถือเป็นเรื่องที่พลาดไมไดเลยจริงๆ

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิ่น	หรือ	ชุดอาหาร	Bento	Set
	พักที่	CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานไปยัง	วัดหลงซาน	เป็นวัดที่เกาแกและมีชื่อเสียงของคนไตหวัน	วัดแหงน้ีมีอายุราวๆเกือบ	300	ปี

สวนใหญผูคนมักจะมาขอพรเรื่องการงาน	การเรียน	ที่สําคัญเรื่องความรัก	เชื่อกันวาใครที่ไมประสบความสําเร็จ
เรื่องความรัก	ใหมาขอพรที่วัดแหงน้ี	แลวความรักจะกลับมาดีขึน้
พาทานแวะชมศูนย	สรอยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม)	ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ	มีทั้งแบบสรอยขอมือ	และ

สรอยคอ	มีคุณสมบัติในการปองกันรังสี	ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา	รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน
และปะการังแดง	เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ	...



นําทานเลือกซื้อของฝาก	ขนมพายสับปะรด	ขนมยอดนิยมของไตหวันที่	รานเหวยเกอ	(ขนมพายสับปะรด,
ปอปคอรน,	เห็ดทอด	เป็นตน)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูเสีย่วหลงเปา

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ที่สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ซึ่งใช

เวลาในการสรางถึง	3	ปี	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2523	มีพื้นที่ประมาณ	205	แสนตารางเมตร	ทานสามารถชม
ชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายในอนุสรณสถาน	..
นําทานเดินทางสู	ตึกไทเป101	(ไมรวมคาขึน้ตึก	ชมวิวชั้น	89	ถาใครตองการขึน้	ชมวิวแจงกับไกดหนางาน

คาขึน้ประมาณ	600	NTD)	ตึกที่มีความสูงถึง	508	เมตร	เป็น	สัญลักษณของเมืองไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงติด
อันดับโลกอีกดวย	ภายในตัวอาคารมีลูกตุม	ขนาดใหญหนักกวา	900	ตัน	ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิด
แผนดินไหว
อิสระให	ทานเลือกชอปป้ิงแบรนดดังระดับโลก	อาทิเชน	ALDO,	BOTTEGA	VENETA	,BURBERRY	,CALVIN

KLEIN,CHANEL,COACH	,GUCCIM	,GIORDANO,HUGO	BOSS,	LOUIS	VUITTON,	LONGCHAMP,
LANCOME,LE	MER,	MONT	BLANC,	MIDO,	MCM	,	OMEGA,	PANERAI,	PRADA,POLO	,ROLEX	,
SHISEIDO	,	SUPER	DRY	,	TAG	HEUER,	VERSACE	,	ZARA	เป็น	ตน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูพระกระโดดกําแพง
พักที	่CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	หรือระดับเทียบเทา

	
	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดหลงซาน	หรือบางที	เราจะไดยินวา	หลงซานซื่อ	เป็นวัดที่เกาแกที่สุดใน
ไทเป	ชื่อไทย	จะชื่อวาวัดเขามังกร	วัดหลงซานถูกสรางขึน้เมื่อปี	1738	เมื่อ
สงครามโลก	วัดเสียหายอยางหนักจากการทิ้งระเบิดพลาดเปา	พอสงครามยุติ
ทางการก็เลยไดทําการซอมแซมวัด	บูรณะขึน้มาใหม

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันที่มาแลวทุก
คนตองซื้อกลับบานภัยจากรถของที่น่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอน
รอนเทาน้ันนะครับสําหรับคนที่ซื้อกลับบานซื้อไปฝากใครแนะนําใหอุน
ไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชาเย็นอรอยที่สุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือ
พายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรี้ยวเพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนม
เปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวยอรอยดีครับสอง
อยางน้ีใชไดเลยซื้อกลับมาอีกสองกลองกลองละ	300-400	กวาบาทถือวาแพง
พอสมควร	ถาราคาถูกกวาน้ีจะซื้อกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูที่ไดติด
อันดับหน่ึงใน	10	ของหวานที่อรอยที่สุดในโลก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูเสี่ยวหลงเปา

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



ตึกไทเป101	ไมรวมคาขึ้นตึก	ชมวิวชัน้	89	ถาใครตองการขึ้น	ชมวิวแจงกับไกดหนางานคาขึ้น
ประมาณ	600	NTD

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูพระกระโดดกําแพง
	พักที่	CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง	จีหลง	จิ่วเฟ่ิน	ปัจจุบันเป็น

สถานที่ทองเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงในไตหวัน	เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา
รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต	ชื่นชมวิวทิวทัศน	รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากรานคา	มากมาย
นําทานเที่ยวชม	อุทยานแหงชาติ	เยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มีลักษณะ

พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลม	ทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปราง	ลักษณะ
ตางๆ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูซีฟ ูด

ชวงบาย	
แวะราน	COSMETIC	ที่มีเครื่องสําอางรวมถึงพวกยา	/	น้ํามัน	/	ยานวดที่ขึน้ชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือก

ชอปกันอยางเต็มที่
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดซีเหมินติง	หรือสยามสแควรไตหวัน	อิสระชอปป้ิง	สินคาหลากหลายรวมทั้ง

สินคาแฟชั่นเทรนดใหมๆ	มากมาย	อาทิ	Onitsuka	Tiger,	Nike,	Puma	หรือจะเลือกชิมชาไขมุกที่ขึน้ชื่อของ
ไตหวัน

ชวงคํ่า	
อิสระม้ืออาหารคํ่า	ณ	ตลาดซีเหมินติง	ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย
พักที	่CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



อิสระม้ืออาหารคํ่า

สายการบินนกสกูตจะมีการปรับเปลีย่นเวลาการเดินทาง	ตามตารางของสายการบิน	ดังน้ัน	โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดตามวันเดินทางของทานดานทายโปรแกรม
วันเช็คอินตรงกับวัน	จันทร	พุธ	พฤหัส	และอาทิตย	เทีย่วบิน	XW181	(06.20	–	09.05)

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูซีฟ ูด

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

	พักที่	CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)
09.40	น.	หรือ	06.20	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯโดย	สายการบินนกสกูต	เที่ยวบินที่	XW181(ไมมีบริการ

อาหารบนเครื่อง)	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชัว่โมงโดยประมาณ)

12.15	น.	หรือ	09.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ

	บริการอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



วันเช็คอินตรงกับวัน	อังคาร	ศุกร	และเสาร	เทีย่วบิน	XW181	(09.40	–	12.15)

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง



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	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา	แลกเปลี่ยน	เงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวน	แตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทาน	เพื่อสํารองที่น่ัง
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

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา



อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	1,200	NTD/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	5,900	บาท**
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	1,200	NTD	/

ทริป/ตอทาน***
โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็น

หลัก

ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนาม
ของรานรัฐบาล	คือ	ใบชา,	เจอมาเน่ียม,	ปะการังสีแดง	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร
ทางบริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อ
ขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขา
รานรัฐบาลทุกเมือง	หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	5200	NT	/ทาน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง	
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

ไดไมเกิน	10	ชิ้น	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด	สนิท	และสามารถนํา	ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง
สะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทาน	ละ	1	ใบเทาน้ัน	ถา	สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลด	ใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
1.1	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี

2.1	แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแกแบตเตอรี่
สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน	
2.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน	
2.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี	

3.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

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


