


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเถาหยวน	-	เมืองเถา
หยวน

พักที่	TAO	GARDEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

2 หมูบานสายรุง	-	ออนเซน	-	หมูบานปีศาจ
พักที่	THE	SUN	HOT
SPRING	&amp;	RESORT
ระดับ	5	ดาวหรือเทียบเทา

3 ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู
หรือ	วัดกวนอู	-	เมืองไทเป	-	รานเหวยเกอ	-	ซีเหมินติง

พักที่	CHATEAU	DE	CHINE
SINJHUANG	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

4 ยานถนนเกาตั้นสุย	-	ตลาดปลาไทเป	-	ตึกไทเป	101	-
กระเชาเมาคง	-	สะพานแหงความรัก	-	Fort	San
Domingo

พักที่	CHATEAU	DE	CHINE
SINJHUANG	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

5 หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	อนุสรณเจียง
ไคเช็ค	-	สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

9	ธ.ค.	60	-	13	ธ.ค.	60 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿6,500



เครื่องบินลําใหญมีจอทุกทีน่ัง่
มีบริการอาหารรอน	ทัง้ขาไป	-	ขากลับ	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

น้ําหนักกระเปาสูงสุด	20	กก.

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
12.30	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	แถว	R	ประตู	8	สายการบิน	EVA	AIRมีเจาหนาที่

คอยตอนรับ	และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง	เช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน
15.55	น.	เหินฟาสู	เมืองเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	โดยสายการบิน	EVA	AIR	เที่ยวบินที่	BR202

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชัว่โมง)	

20.50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	(เวลาที่ประเทศไตหวันเร็ว	กวา
ประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว	รับกระเปาสัมภาระ	
จากน้ัน	นําทานเดินทางสูที่พัก	ณ	เมืองเถาหยวน
พักที	่นําทานเขาสูทีพ่ัก	TAO	GARDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	TAO	GARDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ทศมณฑลเถาหยวน	เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมือง
หลวงชื่อ	เถาหยวนซิตี้

ชวงเชา	



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทุกทานเดินทางไปยัง	หมูบานสายรุง	หรือ	Rainbow	Village	เป็นหมูบานที่ถูก	วาดลวดลายตางๆ

ดวยสีสันสดๆหลากสีมากมาย	ไมวาจะเป็นตามผนัง	หรือกําแพงของ	หมูบาน	ซึ่งในลวดลายน้ันมีทั้งเป็นตัว
หนังสือ	รูปการตูน	หรือรูปอื่นๆที่ฝีมือคลายกับของเด็ก	เป็นคนวาด	แตโดยรวมแลวภาพเหลาน้ีเมื่อมองดูแลวกับ
มีความลงตัวใหความสวยงาม	ปัจจุบันจึงหลายเป็นสถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูบุฟเฟ ตชาบูไตหวัน

ชวงบาย	
นําทานแวะชม	หมูบานปีศาจ	หรือ	Xitou	Monster	Village	เป็นหมูบานสไตลญี่ป ุน	อยางที่ทราบกันดีวา

ประเทศไตหวันน้ัน	เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ป ุน	ซึ่งเมื่อเขามาแลวสิ่งแรกที่ไดเห็นคือความเป็นญี่ป ุน
ไมวาจะเป็นในเรื่องของสิ่งกอสราง	การตกแตง	อาหาร	สินคาตางๆ	หรือกิจกรรมตางๆ	ที่จะคอยตอนรับแขกผูมา
เยือน	เชน	ภูตผีปีศาจสไตลญี่ป ุน	ที่มีใหเห็นโดยทั่ว

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิน่
พักที	่THE	SUN	HOT	SPRING	&	RESORT	ระดับ	5	ดาว	หรือระดับเทียบเทา
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ	แบบสวนตัวในหองพัก	ซึ่งการ	แชน้ําแรเชื่อวาถาได

แชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ	หมุนเวียนโลหิตดีขึน้

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูบุฟเฟตชาบูไตหวัน

ชม	หมูบานปีศาจ	หรือ	Xitou	Monster	Village	เป็นหมูบานสไตลญี่ป ุน	อยางที่
ทราบกันดีวาประเทศไตหวันน้ัน	เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ป ุน	ซึ่ง
เมื่อเขามาแลวสิ่งแรกที่ไดเห็นคือความเป็นญี่ป ุน	ไมวาจะเป็นในเรื่องของสิ่ง
กอสราง	การตกแตง	อาหาร	สินคาตางๆ	หรือกิจกรรมตางๆ	ที่จะคอยตอนรับ
แขกผูมาเยือน	เชน	ภูตผีปีศาจสไตลญี่ป ุน	ที่มีใหเห็นโดยทั่ว

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิ่น
	พักที่	THE	SUN	HOT	SPRING	&amp;	RESORT	ระดับ	5	ดาวหรือเทียบเทา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
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
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิน่

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	กรุงไทเป	เมืองหลวงประเทศไตหวันเป็นศูนยรวมทางดานตางๆของไตหวัน	ทั้งการศึกษา

การคา	อุตสาหกรรม	เทคโนโลยี	และวัฒนธรรม	ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ	มีประชากรประมาณ	3	ลานคน
นําทานเลือกซื้อของฝาก	ขนมพายสับปะรด	ขนมยอดนิยมของไตหวันที่	รานเหวยเกอ	(ขนมพายสับปะรด,

ปอปคอรน,	เห็ดทอด	เป็นตน)
พาทานแวะชมศูนย	สรอยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม)	ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ	มีทั้งแบบสรอยขอมือ	และ

สรอยคอ	มีคุณสมบัติในการปองกันรังสี	ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา	รวมทั้งมีชมหยกไตหวัน
และปะการังแดง	เครื่องประดับลํ้าคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดซีเหมินติง	หรือสยามสแควรไตหวัน	อิสระชอปป้ิง	สินคาหลากหลายรวมทั้ง

สินคาแฟชั่นเทรนดใหมๆ	มากมาย	อาทิ	Onitsuka	Tiger,	Nike,	Puma	หรือจะเลือกชิมชาไขมุกที่ขึน้ชื่อของ
ไตหวัน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูพระกระโดดกําแพง
พักที	่CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	ระดับ	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนทองถิ่น

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูพระกระโดดกําแพง
	พักที่	CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปยัง	ตัน้ซุย	หรือที่รูจักกันในนามเมืองทาโรแมนติก	ตั้งอยู	เมืองนิวไทเป	เป็นศูนยกลางของ

การจัดสงสินคา	และเป็นเขตการคาสําคัญของไตหวันทางตอนเหนือ	...
พาทุกทานเยี่ยมชม	สะพานแหงความรัก	หรือ	Tamsui	lover’s	bridge	เป็นสะพานทอดยาวไปเหนือระดับ



น้ําทะเลตรงปากแมน้ํา	ถือเป็นจุดทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	ซึ่งสะพานแหงความรักน้ีมีลักษณะเป็นสะพานโคงสีขาว
และเสาสูงที่โยงสายเคเบิลคลายกับเรือใบที่กําลังกางใบ	และมีการประดับไฟที่ขอบสะพานทุกๆยามคํ่าคืนเพื่อ
ความสวยงามและสามารถเปลี่ยนสีสลับกันไปไดดวยซึ่งจะยิ่งเพิ่มบรรยากาศความโรแมนติกมากยิ่งขึน้ไปอีก
แวะเที่ยวชม	Fort	San	Domingo	ปอมปราการเกาและเป็นบานกงศุลสไตลอังกฤษแบบสมัยกอน	ตอดวย

Tamsui	Church	หรือโบสถที่ตั้นสุย	เป็นโบสถที่นาสนใจอีกแหง	สรางดวยอิฐสีแดง
จากน้ันนําทุกทานไปยัง	ถนนโบราณตัน้สุย	หรือ	Tamsui	old	street	เป็นตรอกเล็กๆ	ตั้งอยูใกลแมน้ํา	มีราน

คา	รานอาหาร	หรือของขายมากมาย
พาทุกทานไปยัง	ตลาดปลา	ในเมืองไทเป	ใหทุกทานไดสัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย	ทั้งหลาก

หลาย	พรอมทั้งความสดใหม	ไมวาจะเป็น	ปูอลาสกากับกุงลอบสเตอร	อาหารปรุงสดสไตลญี่ป ุน	กุง	ปู	หอย
นางรม	หรือป้ิงยาง	บารบีคิว	และอีกมากมาย
อิสระม้ืออาหารกลางวัน	ณ	ตลาดปลา	ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
แวะราน	COSMETIC	ที่มีเครื่องสําอางรวมถึงพวกยา	/	น้ํามัน	/	ยานวดที่ขึน้ชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือก

ชอปป้ิงกันอยางเต็มที่
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตึกไทเป101	(ไมรวมคาขึน้ตึก	ชมวิวชั้น	89	ถาใครตองการขึน้	ชมวิวแจงกับไกด

หนางานคาขึน้ประมาณ	600	NTD)ตึกที่มีความสูงถึง	508	เมตร	เป็น	สัญลักษณของเมืองไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่
สูงติดอันดับโลกอีกดวย	ภายในตัวอาคารมีลูกตุม	ขนาดใหญหนักกวา	900	ตัน	ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลา
ที่เกิดแผนดินไหว
อิสระใหทานเลือกชอปป้ิงแบรนดดังระดับโลก	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	เป็นตน
นําทาน	นัง่กระเชาเหมาคง	หรือ	Maokong	Gondola	เป็นกระเชาสําหรับน่ังขึน้เขาเหมาคงซึ่งเป็นอีกหน่ึง

แหลงทองเที่ยวสําคัญของเมืองไทเป	พบกับความตื่นเตนขณะน่ังกระเชาลอยฟาเหมาคง	กอนโดลาที่พาคุณโลด
แลนเหนือไทเป	แถมอยูสูงยิ่งกวาดงป าที่อยูบนเขาเหมาคงเสียอีก	กระเชากอนโดลาลอยอยูบนความสูงเกือบ
300	เมตร

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูเสีย่วหลงเปา
พักที	่CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูทางตอนเหนือของไทเป	ถือเป็น	ถนนเสนสายเกาแกที่คงความงดงาม
ของเมืองตั้นสุย	อยูใกลกับสถานีรถไฟใตดิน	มีกิจกรรมหลากหลายในตลาด
แหงน้ี	มีการวาดรูปและการเลนดนตรี	ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวหรือผูคนมาเดินที่
ถนนเสนน้ีกัน	อีกทั้งมีอาหารวางมากมายหลายชนิดใหลองชิม	รวมทั้งอาหาร
พื้นเมือง	รวมทั้งไขดําที่เป็นอาหารขึน้ชื่อของตั้นสุยดวย

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



ตึกไทเป101	ไมรวมคาขึน้ตึก	ชมวิวชั้น	89	ถาใครตองการขึน้	ชมวิวแจงกับไกดหนางานคาขึน้ประมาณ	600
NTD

อิสระม้ืออาหารกลางวัน	ณ	ตลาดปลา	ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

สะพานแหงความรัก	หรือ	Tamsui	lover’s	bridge	เป็นสะพานทอดยาวไปเหนือ
ระดับน้ําทะเลตรงปากแมน้ํา	ถือเป็นจุดทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	ซึ่งสะพานแหง
ความรักน้ีมีลักษณะเป็นสะพานโคงสีขาวและเสาสูงที่โยงสายเคเบิลคลายกับ
เรือใบที่กําลังกางใบ	และมีการประดับไฟที่ขอบสะพานทุกๆยามคํ่าคืนเพื่อ
ความสวยงามและสามารถเปลี่ยนสีสลับกันไปไดดวยซึ่งจะยิ่งเพิ่มบรรยากาศ
ความโรแมนติกมากยิ่งขึน้ไปอีก

Fort	San	Domingo	ปอมปราการเกาและเป็นบานกงศุลสไตลอังกฤษแบบสมัย
กอน	เป็นการจําลองรูปแบบการใชชีวิตของคนยุโรปที่เคยมาอาศัยที่น่ี	จัดเป็น
หองอาหาร	หองเอกสาร	และมีนิทรรศฉายวีดีโอเลาเรื่องราวประวัติ

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

น่ังกระเชาเมาคง	สัมผัสทองฟากวางไกลบนกระเชาลอยฟากอนโดลาที่	ใหทุก
ทานไดสัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง	และภูเขาที่เขียวขจี	สามารถ
มองเห็นแหลงปลูกชา	ที่เรียงรายกันเป็นระเบียบสวยงาม	นําทานน่ังกระเชา
ขึน้ตอไปยังสถานีปลายทาง	ใหทุกทานไดสัมผัสอากาศบริสุทธิส์บาย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูเสี่ยวหลงเปา
	พักที่	CHATEAU	DE	CHINE	SINJHUANG	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง	จีหลง	จิ่วเฟ่ิน	ปัจจุบันเป็น

สถานที่ทองเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงในไตหวัน	เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของราน
คา	รานอาหารของชาวไตหวันในอดีต
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูซีฟ ูด

ชวงบาย	



นําทานเที่ยวชม	อุทยานแหงชาติ	เยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มีลักษณะ
พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลม	ทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปราง	ลักษณะ
ตางๆ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
นําทุกทานสู	รานใบชาไตหวัน	ใหทานไดลิ้มลองรสชาติชาที่ขึน้ชื่อของไตหวัน	ที่มีรสชาติหอม	มีสรรพคุณ

ชวยสลายไขมัน
จากน้ันนําทานชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ที่สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ซึ่งใช

เวลาในการสรางถึง	3	ปี	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2523	มีพื้นที่ประมาณ	205	แสนตารางเมตร	ทานสามารถชม
ชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายในอนุสรณสถาน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน

ชวงคํ่า
20.45	น.	นําทานเหินฟาสู	กรุงเทพฯ	สายการบิน	EVA	AIR	เที่ยวบินที่	BR205	(มีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชัว่โมง)

23.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวย	เมนูซีฟ ูด

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

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

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



เครื่องบินลําใหญมีจอทุกทีน่ัง่
มีบริการอาหารรอน	ทัง้ขาไป	-	ขากลับ	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

น้ําหนักกระเปาสูงสุด	20	กก.

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

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวน	ดัง

กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่
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	คาโทรศัพท	ทางไกล	คา



อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ	รายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

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

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการ	ออก	ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา	**

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	5,900	บาท**

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	1,000	NTD	/
ทริป/ตอทาน***

โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็น
หลัก
ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนาม

ของรานรัฐบาล	คือ	ใบชา,	เจอมาเน่ียม,	ปะการังสีแดง	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร
ทางบริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อ
ขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลทุกเมือง	หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิด
ขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	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
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
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


