


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	หนานโถว	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-
วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	หมูบานสายรุง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	C	U
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองไทเป	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	ถนนเกาจิ่วเฟ่ิน	-	รานเหวยเกอ	-	ตลาดปลา
ไทเป

พักที่
ORANGE
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวในไตหวัน

พักที่
ORANGE
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

14	ต.ค.	60	-	18	ต.ค.	60 15,555	บาท 15,555	บาท 15,555	บาท 4,500	บาท

18	ต.ค.	60	-	22	ต.ค.	60 17,777	บาท 17,777	บาท 17,777	บาท 4,500	บาท



ชวงคํ่า
23.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	เคานเตอร	7	Nok	Scoot	ประตู	6	สายการบิน	Nok

Scoot	โดยมี	เจาหนาที่บริษทัคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่องบิน

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

ชวงเชา
02.15	น.	ออกเดินทางสูไทเป	โดยสายการบิน	Nok	Scoot	เทีย่วบินที	่XW182	(ไมมีอาหารบนเครื่อง)
07.05	น.	ถึงทาอากาศสนามบินเถาหยวน	สนามบินแหงชาติประเทศไตหวัน	(เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	พาทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารเชา	BOX	SET	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
นําทานเดินทางไปหนันโถว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองที่ขึน้ชื่อวามีอากาศดีที่สุดของไตหวัน

เน่ืองจากเป็นเมืองที่ลอมรอบดวยหุบเขาและภูเขาสูงมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ันพาทานเที่ยวไฮไลทสําคัญของการมาเยือนไตหวัน	น้ันคือ	การลองทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่ง

เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในไตหวัน	นอกจากน้ันยังเป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ํา	โดยมีความยาวถึง	33	กิโลเมตร
โดยทะเลสาบมีรูปรางดานบนเหมือนพระอาทิตย	และดานลางเหมือนพระจันทรเสี้ยว
จากน้ันนําทานนมัสการ	พระอัฐิของพระถังซัมจัง๋	ที่	วัดเสวียนจาง	หรือรูจักกันในชื่อ	วัดพระถังซัมจัง๋	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดกวนอู	หรือวัดเหวินหวู	เพื่อใหทุกทานไดมีโอกาสสักการะองคเทพเจากวนอู

และเทพเจาขงจื้อ	ซึ่ง	“เทพเจากวนอู"	เป็นเทพเจาที่มีอุปนิสัยรักษาคําพูดดวยชีวิต	รักคุณธรรม	ซื่อสัตย	ชาวจีน
และชาวไตหวันจึงนับถือเป็นเทพเจา	แหงความซื่อสัตย
นําทานเดินทางสูเมืองไทจง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)
หลังจากน้ันพาทานเยี่ยมชม	หมูบานสายรุง	หมูบานที่มีสีสันสดใสสมชื่อ	ดวยการเพนทตัวการตูนนารัก	บน

ผนังกําแพงแตกอนหมูบานน่ีเคยเป็นหมูบานทหารผานศึกที่กําลังจะถูกรื้อถอน	แตไดมี	“คุณป ูสายรุง”	หรือคุณป ู
หวง	หยงทหารผานศึกผูหน่ึงที่อยูอาศัยที่น่ี	ไดลงมือวาดลวดลายตามผนังและกําแพงของอาคารที่รอการรื้อทิ้ง
เหลาน้ี	

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังจากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงที่	เฟิงเจีย๋ไนทมารเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไถจง	โดยทาน

สามารถ	เลือกซื้อสินคาไดหลากหลาย	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผา	รวมถึงขนมไดในราคาถูก	โดยของอรอยขึน้ชื่อ



คือ	“เตาหูเหม็นทอดราดซอส”
นําทานเขาทีพ่ัก	C	U	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	BOX	SET

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	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



เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง

Cai	Hong	Juan	Village	แตกอนเพื่อใชเป็นที่อยูอาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร
ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีไดกลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการทองเที่ยว	โดยชื่อ
เสียงของหมูบานสายรุงแหงน้ีเริ่มตนขึน้เมื่อ	หวง	หยุง	ฝู	(Huang	Yung-fu)
ทหารผานศึกที่ไดสรางภาพวาดที่ถือเป็นสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางวัฒนธรรม
ที่สวยงาม	และสรางความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบานหลัง
หน่ึงไปสูบานอีกหลายๆหลังในเขตหมูบานสายรุง	โดยภาพวาดสวนใหญจะ
เกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี,	พืชสัตว	และรายการอื่น	ๆ	เชนนก,	กระบือ
และคนพื้นเมือง	เป็นตน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	C	U	HOTEL	หรือเทียบเทา

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูไทเป	เมืองหลวงของไตหวัน	ศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของ	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยัง

เป็น	แหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศอีกดวย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชั่วโมง)
หลังจากน้ันพาทุกทานชม	อุทยานเยหลิว	ซึ่งอยูทางเหนือสุดของเมืองไทเป	มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไป	ในทะเล	เต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ําและลม	รวมถึงการเคลื่อน
ตัวของ	เปลือกโลก	ทําใหเกิดการทับถมของหินออกมารูปรางที่แตกตางกันชมเศียรราชินี	ซึ่งถือวาเป็นไฮไลท
ของอุทยาน
หลังจากน้ันพาทานชอปป้ิง	ถนนเกาจิว่เฟิน	สมัยกอนเป็นเมืองเหมืองแรทองคํา	แตเน่ืองจากมีคนมาขุดทอง

จํานวนมาก	ผูคนก็พากันอพยพออกไป	จิ่วเฟินจึงเป็นเมืองราง	จนกระทั่งมี	การใชจิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถายทํา
ภาพยนตร	“เปยซางเฉิงชื่อ”	และ	“อูเหยียนเตอะซันชิว”	ทําใหมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาถายรูป	
อิสระอาหารกลางวันทีถ่นนเกาจิว่เฟิน	ถนนเกาจิว่เฟ่ินขึ้นชื่อในเรื่องอาหารอรอยและเป็นรสชาติ

ดัง้เดิมของไตหวัน
***แนะนําใหทานลองไอศครีมผักชี	เป็นไอศครีมที่หอดวยแผนแปง	ใสผักชี	และถั่ว

**	“rou	yuan”	เป็นอาหารไตหวันแบบดั้งเดิม	ทําจากแปงวุนขางในเป็นไสหมู	แลวนําไปตมเสริฟกับซอส**

ชวงบาย
หลังจากน้ันพาทานเลือกซื้อของฝากที่รานพายสัปปะรด	ทีร่านเหวยเกอ	ซึ่งเป็นรานขนมขึน้ชื่อของไตหวัน

โดยความพิเศษของรานน่ีคือ	ขนมทําจากแปงและเนยที่คัดสรรเป็นพิเศษ	รวมกับไสสับปะรดที่ทําอยางพิถีพิถัน
นอกจากน้ันยังมีขนมอีกหลายแบบใหทานไดลิ่มลอง

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าทีต่ลาดปลาไทเป
พาทานอิสระที่ตลาดปลาไทเป	สวรรคของคนรักปลาดิบ	ตลาดที่รวมของสดใหญที่สุดในไทเป	ดวยราคาที่

ยอมเยาวและ	มีอาหารใหเลือกสรรมากมาย	จึงทําใหตลาดปลาไทเป	เป็นอีกจุดมุงหมายของนักทองเที่ยว
นําทานเขาทีพ่ัก	ORANGE	HOTEL	หรือเทียบเทา



อิสระอาหารกลางวันที่ถนนเกาจิ่วเฟิน
อิสระอาหารคํ่าที่ตลาดปลาไทเป

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

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

เป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดในไตหวัน	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแกบน
ภูเขาและงดงามดวยประวัติศาสตรที่เป็นเอกลักษณ	ในอดีตเคยเป็นแหลง
เหมืองแรทองคําที่เกาแก	และถนนสายเกาแกของหมูบานในจิ่วเฟ่ินตั้งอยู
บริเวณไหลเขาในเขตเมืองจีหลง	เป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
ไตหวัน	ซึ่งจะเต็มไปดวยสิ่งของหลากหลาย	ตั้งแตของกิน	ของเลน	สินคาที่
สวยงามและเป็นงานฝีมือ

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

	พักที่	ORANGE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ตลาดปลาไทเป	ซึ่งเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ	ซึ่งเป็นตลาดติด
แอร	มีขายอาหารทะเลทั้งแบบสดๆ	และแบบสําเร็จที่พรอมรับประทานไดทันที
ทานสามารถเลือกซื้อ	ชิมและลิ้มลอง	ทั้งซูชิ	ซาเซมิ	ปลาแซลมอนสดๆ	ปูอลา
สกา	หอยนางรมสด	กุง	หอยเซลล	ขาวป้ันหนาตางๆ	ขนม	ผลไม	ที่พรอมรับ
ประทานไดเลย



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
อิสระทองเทีย่วไทเป	นครหลวงของไตหวัน	ศูนยรวมแหลงชอปป้ิง	และอาหารการกิน	เดินทางสะดวกดวย

รถไฟฟาใตดิน	รวมถึงแท็กซี่ที่คาบริการยมเยาว***สถานที่ทองเที่ยวแนะนํา***	
1.	ตึกไทเป	101	แลนดมารคที่สําคัญที่สุดของไทเป	ตึกใหญตั้งสูงตระหงานใจกลางเมืองไทเป	ดวยดีไซนอัน

เป็นเอกลักษณคลายปลองไมไผที่มีทั้งหมด	8	ปลอง	ที่วากันวาใครมาเที่ยวไตหวันแลวไมไดมาถายรูปกับตึกแหง
น้ี	หรือขึน้ไปชั้นบนสุดของที่น่ีถือวายังมาไมถึงไตหวัน	
เปิดทําการทุกวันเวลา	9.00	–	22.00	น.
การเดินทาง	:	MRT	สายสีแดง	สถานี	Taipei	101/	World	Trade	Center

2.	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ก	แหลงรวมสิ่งของตางๆ	รวมถึงแสดงอัตชีวประวัติของทานนนายพล	เจียง	ไค
เช็ก	ตั้งแตอยูกับ	ดร.	ซุนยัดเซ็น	จนทานไดกาวมาสูตําแหนง	ผูนําประเทศ	ไฮไลทสําคัญคือชมการเปลี่ยนเวร
ทหารรักษาการหนารูปป้ันทานนายพล	เจียง	ไค	เช็ก	ซึ่งจะมีทุก	1	ขั่วโมง	บนชั้น	4	ของอนุสรณสถานแหงน้ี
เปิดทําการทุกวันเวลา	:	9.00-18.00	น.
การเดินทาง	:	MRT	สายสีน้ําเงิน	สถานี	CKS	Memorial	Hall	Station	ทางออก	5	/	ถนน	Zhongshan	S.
Zhongzheng	District	Taipei

3.	National	Palace	Museum	หริอพิพิธภัณฑกูกงเปิดใหเขาชื่นชมผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐโบราณของ
จีนที่รวบรวมไวมากที่สุดในโลก	ของเหลาน้ีมีอายุมากกวา	8,000	ปี	และคงอยูมาหลายชวงราชวงศแลว
พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึน้ในปี	1925	
เปิดทําการทุกวันเวลา	:	08.30-18.30	น.	
การเดินทาง	:	MRT	Shilin,	take	bus	no.	R30,	255,	304,	815

4.	วัดหลงซาน	วัดเกาแกคูบานคูเมืองไทเปตั้งอยูใจกลางเมืองไทเป	เดินทางไปถึงไดงายดวยรถไฟฟา	เหมาะ
สําหรับคนที่มาเที่ยวไทเปและไมมีเวลามากนักก็สามารถแวะไหวพระและขอพรที่น่ีได	วากันวามาวัดหลงซาน
เพียงวัดเดียวสามารถขอพรอันประเสริฐไดทุกประการ	ดวยวามีเทพเจาภายในใหสักการะกวารอยองค	วัดน้ีมี
องคประกอบเดนที่เสามังกรพันซึ่งภายในวัดอีกดวย
เปิดทําการทุกวันเวลา	:	6.00-22.00	น.
การเดินทาง	:	MRT	สายสีน้ําเงิน	สถานี	Lhongshan	Temple	

5.	ชอปป้ิงซีเหมิงติง	แหลงรวมสินคาวัยรุนชื่อดังจนไดรับการขนานนามวา	“สยามสแควรไตหวัน”	ไมวา
จะเป็นเสื้อผา	อาหาร	อุปกรณอิเล็กทรอนิกส	รานกาแฟฮิปๆ	มุมถายรูปสวยๆ	หรือรานชานมไขมุกเจาอรอย
สามารถหาไดที่น่ีทั้งหมด	
นอกจากน้ันมีอาคารโบราณที่ทางการไดอนุรักษไว	มีชื่อวาตึกแดง	หรือ	Red	House	สรางดวยอิฐแดงทั้ง

หลัง	ภายในจะมีการจัดนิทรรศการทางศิลปะตางๆ	แบบหมุนเวียน	และภายนอกจะเป็นลานคนเมืองที่มีสินคาทํา
มือแนวๆ	วางขายกันที่น่ีใหเลือกชมและซื้อไดตามอัธยาศัยการเดินทาง	MRT	สายสีน้ําเงิน	สถานี	Ximen	ยาน
ชอปป้ิงเปิดใหบริการถึง	22.00น.

ชวงคํ่า
นําทานเขาทีพ่ัก	ORANGE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เกาะไตหวันสามารถเที่ยวไดทั้งปี	โดยสภาพอากาศของเมืองตางๆ	ในเกาะจะมี
ลักษณะคลายๆ	กัน	ในชวงฤดูรอน	(พฤษภาคม-กันยายน)	มีอุณหภูมิเฉลี่ย	27-
35	องศา	ในขณะที่ชวงฤดูหนาว	(ธันวาคม-กุมภาพันธ)	มีอากาศหนาวเย็น
อุณหภูมิเฉลี่ยที่	10	องศา	แตถาไปเดือนชวงเดือนกุมพาพันธจะไดชมซากุระ
บานดวย	อิสระใหทานไดทองเที่ยวในไตหวัน	สถานที่ที่	แนะนําสําหรับนักทอง
เที่ยว	1.	ชอปป้ิงที่	MITSUI	OUTLET	PARK	ที่แหงน้ีมีสินคาใหทานแบรนเนม
เลือกชอปป้ิงมากมาก	ไมวาจะเป็น	เสื้อผา,	รองเทา,	กระเปา	2.BEITOU	ที่แหง
น้ีมีสถานที่ใหทองเที่ยวถึง	6	จุดดวยกัน	3.สวนสนุกสุดพีคประจําไตหวัน
LEOFOO	VILLAGE	THEME	PARK	4.ตึกไทเป	101	(Taipei	101)	สัญลักษณ
สําคัญของเกาะไตหวันที่มีความสูงถึง	508	เมตร	5.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
(National	Palace	Museum)	สถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณของชาติที่มีอายุ
กวา	5000	ปี	มีคุณคาทางประวัติศาสตรอยางสูงสุด	เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ
ระดับแนวหนาของโลก	6.อนุสรณสถานเจียง	ไค	เช็ค	(CKS	Memorial	Hall)



อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

อาคารหินออนอันโออาที่สรางขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกทานผูนําในอดีต	ภายใน
บริเวณรอบๆ	มีลานอเนกประสงคมี่ใชเป็นที่จัดกิจกรรมสําคัญๆ	ตางๆ	รวมไป
ถึงสวนของสวนหยอมพักผอนของชาวเมือง	7.วัดหลงซันซื่อ	วัดเกาแกประจํา
เมืองที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม	รวมไปถึงยังเป็นสุสานของบรรพชนในอดีต
วัดแหงน้ีถือเป็นที่เคารพศรัทธาและศูนยรวมจิตใจของชาวเมือง	เป็นตน

	พักที่	ORANGE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารกลองเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสนามบิน
07.00	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน	สนามบินแหงชาติประเทศไตหวัน	(โดย	SHUTTER	BUS)
09.50	น.	เดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน	Nok	Scoot	โดยเทีย่วบินที	่XW181
12.30	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารกลอง

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

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



1.	รายการ	และราคาสําหรับผูรวมเดินทางผูใหญอยางนอย	15	ทาน	เดินทางไป	และกลับพรอมคณะ
2.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังกับสายการบิน

และโรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
3.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบิน	ตามสถานการณดังกลาว
4.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย	หรือสูญหาย	สําหรับกระเปาเดินทาง	หรือของมีคาสวนตัว

ของทาน	ระหวางการเดินทาง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินไมวาทั้งหมด	หรือบางสวน	ในกรณีที่ผูเดินทางมิไดรับ

อนุญาต	ใหเดินทางเขา	หรือออกนอกประเทศ	อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	มีสิ่ง
ผิดกฎหมาย	หรือ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวน	ดวยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิดพลาด	ความ

ลาชา	การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	เหตุการณทางการเมือง	การ
จลาจล	ภัยธรรมชาติ	อันนอกเหนือจากความควบคุม
7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวน	ในกรณีที่ผูเดินทางไมใชบริการบางสวนหรือ

ทั้งหมด	โดยความสมัครใจของผูเดินทางเอง	และ/หรือไมเดินทางไปพรอมคณะ	และ/หรือไมปรากฏตัวในวันเดินทาง
8.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับ

เวลา	การจราจร	สภาพอากาศ	และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ	ที่อาจเกิดขึน้ได	ทั้งน้ี	เพื่อความปลอดภัย	และประโยชนของผูเดิน
ทางเป็นสําคัญ
9.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง	หรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การ

สูญหาย	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
10.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทน	บริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสาร	ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
11.	บริษทัฯ	จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวม

ทัวรทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวา
ทานไมรวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเทีย่วเอง	300	USD	(กอนซื้อทัวร	จะ
ตองแจงความประสงคทีเ่ป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการทีเ่หมาะสม)
12.	เด็ก	หมายถึง	ผูที่มีอายุนอยกวา	12	ปี
13.	หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
14.	น้ําหนักกระเปาโหลดคนละ	20	กิโลกรัม	กระเปาถือขึน้เครื่อง	7	กิโลกรัม
15.	ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่

ระบุในรายการ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

การจองครัง้แรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	ภายใน	2	วันหลังการจอง	และชําระทัง้หมดกอนเดินทาง
ภายใน	20	วัน	หากเป็นชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทัง้หมดกอนเดินทางภายใน	30	วัน	(การไมชําระ
เงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด	หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋กรุป)	ตามเสนทางที่ระบุในรายการ
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการระบุ
4.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
5.	คารถรับสง	ตามรายการระบุ
6.	น้ําดื่มทานละ	1	ขวด	/	วัน	/	คน
7.	กระเปาเดินทาง	(น้ําหนัก	20	กิโลกรัม)	1	ใบ
8.	คาภาษีสนามบินทุกแหง	(ขึน้อยูกับการผันแปรของภาษีน้ํามัน	ณ	วันน้ันๆ)
9.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ



10.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาทําหนังสือเดินทาง
2.	คาธรรมเนียมแจงเขา	-	ออกของบุคคลตางดาวคาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว	(ถามี)
3.	คาธรรมเนียมวีซาพิเศษสําหรับบุคคลตางดาว	หรือยื่นวีซาเรงดวน	ซึ่งบริษทัฯ	จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
4.	คาใชจายสวนตัวเชน	คาโทรศัพทโทรสารโทรเลขคาซักรีดคาอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
5.	คามินิบาร	คาชมภาพยนตรชองพิเศษภายในหองพัก	และคาใชจายอื่นๆ	ที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาน้ําหนักกระเปาเกินพิกัด	(สายการบินกําหนดใหไมเกินทานละ	20	กก.)
7.	คาใชจายอันเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน,	เหตุสุดวิสัย,	การเมือง	หรือ	ภัยธรรมชาติ	ฯลฯ
8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และคาภาษีการบริการหัก	ณ	ทีจ่าย	3%
9.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่+คนขับรถ	900NTD	/	1000	THB	ตอทานตอทริป	ชําระทีส่นามบินดอนเมือง

ขาไป

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		40	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	31-39	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		20-30	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	11-19	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร
5.		ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-10	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร				
**ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นชื่อผูเดินทางได**
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Charter	Flight,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ	:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม


