


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานไทจง	-	เมืองเจียอี้
พักที่	ALI-
INTERNATIONAL
HOTEL	หรือเทียบเทา

2 อุทยานแหงชาติอาลีซัน	-	รถไฟโบราณสูอุทยานอาลีซัน	-	ชาอวู
หลง	-	หมูบานฮิโนกิ	-	เมืองเกาสง	-	ลิ่วเหอไนทมารเก็ต

พักที่	HOTEL	D
KHAOSUNG	หรือเทียบ
เทา								

3 วัดฝอกวงซัน	-	เจดียเสือมังกร	-	FORMOSA	BOULOVARD	-
หมูบานวัฒนธรรมหอกลอง	-	หนานโถว

พักที่	SUNMOON
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	วัดจงไถ
ซานซื่อ	-	ฟารมแกะชิงจิ้ง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	FULL	SPRING
TAICHUNG	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 บานพักมาดามเจียง	-	ตึกไทเป	101	-	รานเหวยเกอ	-	รานคา
ปลอดภาษี	-	ซีเหมินติง

พักที่	KING’S
PARADISE	TAOYUAN
HOTEL	หรือเทียบเทา

6 ถนนเกาจิ่วเฟ่ิน	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	เมืองไถจง	-	ทาอากาศยาน
ไทจง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

26	ส.ค.	60	-	31	ส.ค.	60 22,900	บาท 22,900	บาท 22,900	บาท 6,500	บาท



ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง
บริการอาหารวางบนรถ

13.00	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกชั้น	4	ROW	…
ประตู	....เคาทเตอร	สายการบินประจําชาติไทยเวียตเจ็ท	THAI	VEITJET	(VZ)	โดยมีเจาหนาที่คอยจัด
เตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ	(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)
16.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงไทจง	โดย	สายการบิน	THAI	VIETJET	เที่ยวบินที่	VZ3560
20.30	น.	ถึง	ทาอากาศยานเมืองไทจง	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองเจียอี้	(บริการอาหารวางบนรถ)
พักที	่โรงแรม	ALI-	INTERNATIONAL	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	ALI-	INTERNATIONAL	HOTEL	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานไทจง	(Taichung	International	Airport)	ประเทศไตหวัน

เมืองเจียอี้	ตั้งอยูบนที่ราบทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน	เดิมถูกเรียกวา
"คากิ"	สามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติอาลีซันไดโดยผานเมืองน้ี

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสู	อุทยานอารีซัน	(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)
นําคณะทาน	นัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน	เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไตหวันตั้งแตสมัยที่

ญี่ป ุนยังปกครองอยู	เน่ืองจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ	ทั้งป าไม	เทือกเขา	ลําเนาไพร	สมบูรณจนหาที่อื่นเปรียบไม
ไดจึงไมนาแปลกใจเลยที่ครั้งหน่ึงในชีวิตตองมาเยือนเดินชมปาสน	1,00ปี	ทิวสนตั้งเรียงตระหงาน	พริ้วตามลม
อยางเป็นธรรมชาติที่สวยงาม	หมอกจางๆ	ในเหมาะแกการเก็บภาพไวในความทรงจําอยางหาที่เปรียบไมได
เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน
พรอมทั้งใหทานไดชม	สวนสนพันปี	ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุมีความสวยงามที่แตกตางกันไป	ซึ่งตนสน

แตละตนมีอายุมากกวารอยปี	สมควรแกเวลานําทานเดินทางลง	จากอุทยานอารีซัน
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ลงจากอุทยานอารีซัน	(ใชเวลาประมาณ	2	ชั่วโมง)	จากน้ันเดินทางไปยัง	ใหทานไดแวะ

ชิมชาอูหลง	ขึน้ชื่อ	ใหเลือกซื้อเป็นของฝาก
นําทานสู	หมูบานญีป่ ุน	HINOKI	VILLAGE	อดีตเป็นบานพักของทหารญี่ป ุน	ในชวงปกครองไตหวัน	ภายใน

หมูบานจะเป็นบานเกาสไตสญี่ป ุนชั้นเดียว	ปัจจุบันเป็นรานขายของเกไกมากมาย	รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑที่
บอกเลาเรื่องราวในอดีตของที่น้ีดวย
อิสระใหทานไดชม	เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง	และถายรูปกับวิวสวยๆที่ไมควรพลาดไดเวลาอันสมควร
นําทานเดินทางสู	เมืองเกาสง	เมืองทางตอนใตของไตหวันและถือวาเป็นจังหวัดที่มีคนอยูหนาแนนมากที่สุด

เป็นอันดับ	2	รูจักกันดีในเมืองทาที่สําคัญและใหญที่สุดของไตหวันและยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมอีกตางหาก
เมืองเกาสงไดอยูในลิส	5	เมืองที่ดีที่สุดสําหรับการขี่จักรยานในเอเชีย	รองจากปักกิ่ง	และเกียวโต

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
นําทานเดินทางสู	ตลาดกลางคืน	ลิว่เหอไนทมารเก็ต	เป็นตลาดไนทมารเก็ตชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสงที่มี

ขายทุกสิ่งอยาง	ตั้งแต	ของกินเลน	อาหาร	เครื่องดื่ม	คาเฟ 	ของเลน	ของสะสม	ของฝาก	ของที่ระลึก	เสื้อผา
รองเทา	กระเปา	ขาวของเครื่องใชตางๆ	โดยเฉพาะอาหารทองถิ่นที่ทํามาจากอาหารทะเล	เพราะเกาสงเป็น
เมืองทา	ติดทะเล	ลิ่วเหอไนทมารเก็ตเป็นตลาดถนนคนเดินที่มีรานคาตางๆตั้งขายทั้ง	2	ขางของถนน	และถูกรี
โนเวทเพื่อใหเป็นพื้นที่การทองเที่ยว	มีอาหารไตหวันขายอยูทุกเมนู	รวมทั้งเมนูยอดฮิตตางๆของเมืองเกาสงดวย
พักที	่โรงแรม	HOTEL	D	KHAOSUNG	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

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

หมูบานญี่ป ุนเกาฮิโนกิ	(Hinoki	Village)	อดีตเป็นบานพักของทหารญี่ป ุน	ใน
ชวงปกครองไตหวัน	ภายในหมูบานจะเป็นบานเกาสไตสญี่ป ุนชั้นเดียว	ปัจจุบัน
เป็นรานขายของเกไกมากมาย	รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑที่บอกเลาเรื่องราวใน
อดีตของที่น้ีดวย

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

	พักที่	HOTEL	D	KHAOSUNG	หรือเทียบเทา								

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	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสักการะพระอามิตพุทธที่	พุทธสถานฝอกวงซัน	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในไตหวัน	เป็น	1	ใน	4	วัด

ใหญที่สุดของไตหวันประจําภาคใต	ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป	14,800	องค	ที่สามารถบรรจุศาสนิกชนไดถึง
1,000	คน	ไฮไลทของที่น่ีคือพระพุทธรูปองคใหญสูงถึง	33	เมตร	ประดิษฐานโดดเดนอยูบนเขาลอมรอบดวย
พระพุทธรูปอีก	480	องค	มีอาณาเขตกวางขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก
จากน้ันชม	เจดียเสือมังกร	ตั้งอยูภายในทะเลสาบดอกบัว	หางจากศาลาฤดูใบไมผลิและศาลาฤดูใบไมรวงไป

ทางทิศใตประมาณ	700	เมตร	บริเวณปากมังกรจะเป็นทางเขาสูภายในเจดีย	และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออก



สามารถขึน้ไปยังชั้นบนเพื่อชมทิวทัศนรอบ	ๆ	บึงที่มีสิ่งปลูกสรางและวัดตางๆ	รอบบริเวณ	เจดียคูแหงน้ีถูกสราง
ขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกแกเทพเจากวนอู	เทพเจาแหงความซื่อสัตยการเดินเขาไปทางปากของมังกร	และเดินออกมา
ทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปลี่ยนจากความโชครายใหกลายเป็นความโชคดี
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานแวะถายรูป	FORMOSA	BOULOVARD	โดมแหงแสง	ตั้งอยูภายในสถานีรถไฟใตดิน	MRT	Formosa

Boulevard	Station	ซึ่งเป็นจุดเชื่อมตอระหวาง	2	สายรถไฟสีสมและสีแดง	เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลาง
แจงที่ใหญที่สุดในโลก	ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี	ที่เป็นการถายทอดเรื่องราวตางๆดวยแนวคิดของ
ดิน	น้ํา	ลม	ไป	เป็นสี	แดง	เหลือง	น้ําเงิน	เขียว	เป็นอีกหน่ึงไฮไลทของเมืองเกาสง
นําทานเดินทางสู	“หมูบานวัฒนธรรมหอกลอง”	(Ten	Drum	Cultural	Village)	ที่นําเอาโรงงานน้ําตาลราง

เกาแกที่สรางขึน้ในสมัยที่ญี่ป ุนเขายึดครองไตหวัน	กอนถูกทิ้งรางหลังสงครามโลกครั้งที่	2	มาปรับปรุงและเปิด
เป็นหมูบานวัฒนธรรมหอกลอง	โดยกลุม	Ten	Drum	Art	Percussion	Group	ซึ่งไฮไลตของที่น่ีก็คือการแสดงโชว
ศิลปะการตีกลองของไตหวันที่นํามาผูกกับเรื่องราวของโรงงานน้ําตาลแหงน้ี	สิ่งที่นาชื่นชมของหมูบาน
วัฒนธรรมหอกลองแหงน้ีก็คือการรักษาสิ่งกอสรางเกาแกตางๆ	ของโรงงานไวและยังปรับปรุงใหสามารถใชงาน
ได	ไมปลอยใหทิ้งรางโทรมไปตามกาลเวลาและไมตองทุบทิ้งสรางใหม	บางนํามาปรับปรุงเป็นรานกาแฟ	บาง
เป็นสถานที่น่ังพักผอนอานหนังสือ	เป็นโรงละคร	ฯลฯ
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	เมืองหนานโถว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
พักที	่โรงแรม	SUNMOON	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

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



หมูบานวัฒนธรรมหอกลอง	(Ten	Drum	Cultural	Village)	เดิมเป็นโรงน้ําตาล
รางอันเกาแกที่สรางขึน้ในสมัยที่ญี่ป ุนเขายึดครองไตหวัน	กอนถูกทิ้งรางหลัง
สงครามโลกครั้งที่	2	มาปรับปรุงและเปิดเป็นหมูบานวัฒนธรรมหอกลอง	เป็น
ศูนยการแสดงศิลปะการตีกลองซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมเกาแกของไตหวัน	นัก
ทองเที่ยวที่มาที่น่ียังสามารถมารวมเวิรกชอปการท	ากลอง	และลองฝึกตี
กลองในทวงทํานองพื้นเมืองไดอีกดวย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	SUNMOON	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันเดินทางสู	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	เป็นสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เป็นที่นิยมของชาวไตหวัน

รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย	ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง	33	กิโลเมตร
นําทาน	ลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลก
อิสระทานนมัสการรูปเคารพของ	พระถังซําจัง๋	ณ	วัดพระถังซาจัง๋	ที่ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
จากน้ัน	นําทานกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่	วัดเหวินอู	เชน	นักปราชญขงจื้อ	นักปราชญแหงปัญญา	และเทพ

กวนอู	เทพเจาแหงความซื่อสัตย	รวมถึงสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญ
ไตหวันโดยระหวางทางทานจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	เมนูปลาประธานาธิบดี

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	วัดจงไถซานซื่อ	มีชื่อเสียงในดานการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจาก

ปรมาจารยฮุยเหนิงในจีน	วัดแหงน้ียังไดรับการกลาวขานวามีศาสนาสถานที่ยิ่งใหญเป็นอันดับสามของโลกรอง
จากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต	อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไตหวัน	สัญลักษณของวัดน้ีเป็นรูปมือ
ถือดอกบัว	วัดจงไถฉาน	เป็นวัดใหญ	1	ใน	4	วัดของไตหวัน	เป็นวัดใหญประจําภาคกลางของไตหวัน	เป็นสถานที่
สําหรับจาริกแสวงบุญของชาวไตหวัน	ใชงบประมาณการกอสรางกวาหมื่นลานบาท
นําทานชม	ฟารมแกะชิงจิ้ง	ชมฟารมเลี้ยงแกะชิงจิ้ง	เป็นฟารมเลี้ยงแกะที่อยูบนภูเขาสูง	สภาพภูมิประเทศ

และสิ่งกอสรางตางๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด	แบงเป็น	2	โซนใหญๆคือ	บริเวณฟารมที่เลี้ยงแกะและ
บริเวณชมวิว	ในบริเวณฟารมเราสามารถสัมผัสแกะไดอยางใกลชิด	เชิญทานอิสระใหอาหารแกะ	และถายรูปกับ
แกะตามอัธยาศัย	สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี
นําทานเดินทางสู	ตลาดกลางคืนฟงเจีย่ไนทมารเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดของประเทศไตหวัน

อยูที่เมืองไทจง	มีความนาสนใจอยูที่ความเป็นทองถิ่น	และของกินตางๆทั้งอาหารทองถิ่นและอาหารนานาชาติ
สไตล	Street	Food	ทําใหดึงดูดทั้งนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นไดมากมาย	มีอะไรนาสนใจสําหรับคนทุกเพศทุก
วัยดวยความที่ฟ งเจี่ยไนทมารเก็ตตั้งอยูใกลกับมหาวิทยาลัยฟ งเจี่ย	จึงมีสินคาเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุน	นักเรียน



นักศึกษาขายในราคาไมแพงมากดวย	สินคาขึน้ชื่อไดแก	รองเทากีฬา	ONITSUKA	TIGER	,	NIKE	,	NEW
BALANCE	,	ADIDAS

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
พักที	่โรงแรม	FULL	SPRING	TAICHUNG	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

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

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	เมนูปลาประธานาธิบดี

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

ฟารมแกะชิงจิ้ง	(CingJing	Farm)	เป็นแหลงทองเที่ยวฮิตอีกแหงหน่ึงของ
ไตหวัน	ที่จะทําใหคุณไดใกลชิดธรรมชาติ,	อากาศบริสุทธิ,์	ปาเขียวชอุม,	ทุง
ดอกไมกวาง	และเนินเขาสวยงาม	อยูไมไกลจากทะเลสาบสุริยันจันทรา
ภายในฟารมมีการปลูกตนไมและผลไมเมืองหนาวไวทั่วบริเวณ	อาทิ	กีวี,	ลูก
แพร,	ลูกพลัม	และลูกพีช	มีสวนดอกไมกึ่งเขตรอนนานาพรรณอยาง	ดอกลิลลี่,
ทิวลิป	และแคลลาลิลลี่	เป็นตน	รวมทั้งบรรยากาศแสนโรแมนติกยามคํ่าคืน
ประดับปะดาไปดวยดวงดาวระยิบระยับเต็มทองฟา	จนไดรับการขนานนามวา
“สวิตเซอรแลนดแหงไตหวัน”	เลยทีเดียว

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

	พักที่	FULL	SPRING	TAICHUNG	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําคณะเดินทางสู	เมืองไทเป	โดยรถโคช	(ใชเวลาประมาณ	3	ชั่วโมง)
จากน้ันเดินทางสู	ศูนยเครื่องประดับ	สินคาพื้นเมืองและศูนยเครื่องประดับ	เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก

สินคาเกษตรพื้นบาน	จากทุกภูมิภาคิ	ของไตหวัน	กวา	20,000	ชนิด	อาทิเชน	ศูนยประการังไตหวันเกรดพรีเมี่ยม
อัญมณี	หยิกหินตาแมว	หินเปยโถว	น้ําหอม	แผนมารคหนา	ผลิตภัณฑบํารุงผิว	สรอยคอเวชสําอางค	สินคาแบ
รนเนม	น้ําหอม	เครื่องสําอางค	ราคาถูก	เสื้อผา	แวนตา	เป็นตน
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	บานพักมาดามเจียง	(ซื่อหลินกวนตี)่	คือบานพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คแหง

ไตหวัน	ตั้งอยูในอาณาบริเวณที่กวางขวาง	อีกทั้งยังมีสนามหญา	สวนดอกไมอีกนานาชนิดที่ชวยเพิ่มสีสันใหกับ
บริเวณบานพัก	นอกจากน้ี	ซื่อหลินกวนตี่	ยังมีจุดเดนที่นาสนใจอยูที่	รูปป้ันประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบท
ตางๆ	ที่มีอยูมากมายเรียงรายอยูรอบๆสนามหญา
นําทานไปยัง	บานพักของมาดามเจียงไคเช็ค	เพื่อชมหองพักตางๆ	รวมทั้งสิ่งของเครื่องใชที่เคยใชงานจริง

ในชวงที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ดํารงตําแหนงอยู
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ตึกไทเป	101	(ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชัน้	89	)	ตึกที่มีความสูงถึง	508	เมตร	สัญลักษณ

ของเมืองไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกดวย	ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา	900	ตัน
ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและนําทานขึน้ลิฟตที่มีความเร็วที่สุดในโลก	ดวยความเร็ว
ประมาณ	1,008	เมตรตอนาที
อิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	มาหมายหลายยี่หอ	อาทิ	เชน	ROLEX	,	CHANNEL	,	LOUIS	VITTON

,PRADA	PATEK	เป็นตน
นําทุกทานแวะเยี่ยมชม	รานขนมพายสับปะรด	ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไตหวัน	มีรสชาติ

กลมกลอมจนเป็นที่รูจักไปทั่วโลก
อิสระใหทุกทานไดลองทานขนมพายสับปะรดดวยตัวทุกทานเอง	และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทาง

บาน	นอกจากมีขนมพายสัปปะรดแลว	ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมายอาทิเชน	ขนมพายเผือก	ขนมพระอาทิตย	ท็อฟฟ่ี
แอลมอนด	ป็อบคอรน	โมจิ	จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อ	สินคาปลอดภาษี	Duty	Free	ของไตหวัน	อาทิเชน	รองเทา
แวนตา	น้ําหอม	เป็นตน
อิสระทานชอปป้ิง	ตลาดซีเหมินติง	เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ	แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัย

ของเหลาวัยรุนไตหวัน	มีรานคาของฝาก	กิฟ๊ช็อป	สไตลวัยรุนมากมาย	อิสระทานชอปป้ิงสินคาหลากหลายรวม
ทั้งสินคาแฟชั่นเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัยไดเวลาอันสมควร

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
พักที	่KING’S	PARADISE	TAOYUAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชัน้	89
อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

บานพักมาดามเจียง	(ซื่อหลินกวนตี่)	ในอดีตเป็นบานที่ประธานาธิบดีเจียงไค
เช็คใชสําหรับพักรอน	มีอาณาบริเวณและสนามหญาที่กวางขวาง	ไฮไลทของที่
น่ีคือ	รูปป้ันประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบทตางๆ	ที่มีอยูมากมายเรียง
รายอยูรอบๆสนามหญาจํานวนนับไมถวน	ซึ่งถูกนํามาเก็บรักษาไวที่น่ีในชวงที่
ฝ ายตรงขามพรรคกกมินตัง๋มีอํานาจปกครองไตหวันในชวงปี	2000-2008	เพื่อ
ใหรอดพนจากการถูกทําลายจากพรรคฝายตรงขาม

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

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

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

ชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที่	DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้น
นําใหทานไดเลือกซื้อมากมาย

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

	พักที่	KING’S	PARADISE	TAOYUAN	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
อิสระชอปป้ิงที่	ถนนเกาจิว่เฟ่ิน	ซึ่งเป็นแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษตัริยกวงสวี้	แหงราชวงศ

ชอง	จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี	การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ	ทําใหจํานวนแรลดลงอยาง
นาใจหาย	ผูคนพากันอพยพยายออกไป	เหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา	อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โดงดังที่สุดใน
ไตหวัน	เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไมเหมือนที่ไหน
อิสระทานสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได	นอกจากน้ียังมีสินคาอีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับ

ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมูบานจิว่เฟ่ิน
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย-ชวงคํ่า
นําทานเดินทางสู	เหยหลิว่	มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปดวย

โขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล	และการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี	และรองเทาเทพธิดา	รูปเทียน
ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่วโลก
นําทานเดินทาง	กลับสูเมืองไทจง	(ใชเวลาประมาณ	3	ชั่วโมง)
นําทานสู	เมืองไทจง
ระหวางทางใหทานไดแวะเขาพักผอนอิริยะบถ	ตามจุดพักรถ	จากน้ันนําทานเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารเย็น	เมนู	สุกี้	ชาบู	ชาบู	สไตลไตหวัน
จนไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบินเมืองไทจง
21.00	น.	เหินฟาเดินทางสู	กรุงเทพ	โดย	สายการบินไทยเวียตเจ็ต	เที่ยวบินที่	VZ3560	(ไมมีอาหารและ

เครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
23.30	น.	ถึง	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ.

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

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



ไมมีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

	รับประทานอาหารเย็น	เมนู	สุกี้	ชาบู	ชาบู	สไตลไตหวัน

ทาอากาศยานไทจง	(Taichung	International	Airport)	ประเทศไตหวัน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	30	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวน	แตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
14.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
15.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	20	วัน	(	ไมนับรวมวัน
เสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ	)

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(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	1,200	NTD/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

กรณีทีไ่ตหวันยกเวนคาวีซาใหนัน้	ทางไตหวันสงวนสิทธิเ์ฉพาะกรณีเป็นวีซานักทองเทีย่วเทานัน้
เพราะฉะนัน้ลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทานัน้	....หากใชพาสปอรตขาราชการตอง
ดําเนินการยื่นวีซาตามปกติ
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ขอควรระวัง	:	
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ	กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซาเขาประเทศไตหวัน	กับเจาหนาที่ทุกครั้ง

ราคาน้ีเป็นราคาพิเศษ	ไมมีราคาเด็ก	ตํ่ากวา	12	ปี	ตัว๋เด็กทารก	(INFANT)	ราคาทานละ	6,500	บาท
ราคาน้ียังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	1,200	NTD	/ทริป/ตอทาน
กรณีลูกคาที่ตองเดินทางดวยเที่ยวบินในประเทศ	กอนตัดสินใจซื้อทัวร	โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา	เที่ยว

บิน	หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต	กอนตัดสินใจซื้อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
***การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา***

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	ยึดเงินในสวนมัดจํา
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	นอยกวา	30	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
3.		ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
4.		ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือกรุปที่มีการการันตีคา

มัดจําที่พัก		โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ	และไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวร				ทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึง่เม่ือจอง

และจายมัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทัง้สิ้น	และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบินไป
แลว	หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทางผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคาทัวร
ทัง้หมดหรือบางสวนได	เวนแต
1.		ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	บริษทัฯ	จะไมหักคา

ใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	ถายังไมมีการยื่นวีซา	หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
2.		ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	แตมีการยื่นวีซาไป

แลวหรือมีคาใชจายอื่นใด	บริษทัฯ	จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน
3.		ผูจองยกเลิกการเดินทาง	ตัว๋เครื่องบินไดออกไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม	ผูยกเลิก

ตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋	2,000	บาท	/	ตัว๋	1	ใบ	+	สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง	และ
บริษทัฯ	จะหักคาใชจายอื่นๆ	เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน	คาวีซา	เป็นตน




