


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-
เมืองผิงซี	-	การปลอยโคมลอยไทเป	-	มิตซุย	เอาทเล็ต

พักที่	Eastern	Villa
Hotel	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

3 หนานโถว	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู
หรือ	วัดกวนอู	-	เมืองไถจง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	Talmud	Hotel
หรือระดับใกลเคียง
กัน

4 เมืองไทเป	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	ตึกไทเป	101	-	ซีเหมินติง
พักที่	Green	World
Hotel	หรือระดับ
ใกลเคียง

5 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

18	ม.ค.	61	-	22	ม.ค.	61 ฿15,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿4,500



ชวงคํ่า
22.30	น.	พรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	อาคาร	1	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู	5-6	เคานเตอร	6-7	สายการบิน	NOK	SCOOT(XW)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับ
ทาน

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

ชวงเชา
เดินทางสูนครไทเป	ประเทศไตหวัน	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เที่ยวบินที่	XW182
00.20	น.	-	05.10	น.	สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางไป	วันอังคาร,	ศุกร	และเสาร
02.15	น.	-	07.05	น.	สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางไป	วันอาทิตย,	จันทร,	พุธ	และพฤหัสบดี

(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)**คาทัวรไมรวม	คาอาหารบนเครื่องเดินทาง

ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวาประเทศไทยประมาณ
12เทาตั้งอยูหางจากชายฝ่ังดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ	160	กิโลเมตร	ประกอบดวยเกาะนอยใหญ
ราว	78	เกาะ	มีกรุงไทเป	เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุด	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลวนําทาน
ขึน้รถโคชปรับอากาศ(บริการอาหารวางน้ําเตาหู+ขนมปัง)
เดินทางสูหมูบานจิว่เฟ่ินซึ่งเป็นแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษตัริยกวงสวี้	แหงราชวงศชอง	จึงมี

นักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี	การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ	ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนา
ใจหาย	ผูคนพากันอพยพยายออกไป	เหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา	จนกระทั่งมีการใชจิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการ
ถายทําภาพยนตร	"เปยฉิงเฉิงชื่อ"	และ	"อูเหยียนเตอะซันซิว"	ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตรได
ดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่น่ี
นอกจากน้ียังมีถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดในไตหวัน	ทําใหจิ่วเฟ่ินกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ใหทานไดเพลิดเพลินในการจับจายซื้อของกินที่แปลกตา	อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โดงดังที่สุดในไตหวัน
เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไมเหมือนที่ไหน
ทานสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได	นอกจากน้ียังมีสินคาอีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับถนนคน

เดินที่ยาวที่สุดในหมูบานจิ่วเฟ่ิน
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	ซีฟูดสเหยหลิว่

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เหยหลิว่	มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	การกัดกรอนของน้ําทะเล

ลมทะเล	และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี
และรองเทาเทพธิดา	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่วโลก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองผิงซี	เมืองนิวไทเป	(New	Taipei	City)	จุดทองเที่ยวยอดฮิตของเสนทางรถไฟ

สายประวัติศาสตรผิงซี(PingxiLine)	อยูระหวางสถานีซือเฟ่ินและสถานีตาหัว	(Dahua	Station)	ชื่อ	“ซือเฟ่ิน”	ตั้ง



ตามชื่อของครอบครัวดั้งเดิมผูพัฒนาพื้นที่แหงน้ี
ไฮไลทของการทองเที่ยว	ซื่อเฟ่ิน	คือการปลอยโคมลอย	จากสถานีรถไฟ	Shifen	ก็สามารถเดินเลนที่ถนน	สาย

เกาซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเลย	มีทั้งรานคา	รานอาหารเรียงรายตลอดสองขางทาง	ใครอยากปลอย
โคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานในกระบอกไมไผก็มีใหบริการ	(คาทัวรไมรวมคาโคม)
จากน้ันนําทานเดินทางไปชอปป้ิง	ที่	มิตซุยเอาเล็ทพารค	(MITSUI	Outlet	Park)	เป็นเอาทเลทจากญี่ป ุน	ที่

ใหญที่สุดในไตหวัน	ภายใน	มีหางรานและรานอาหารกวา	200	แบรนดชั้นนํา	พระเอกของที่น่ีคงไมพนรองเทาโอ
นิซุกะ	แลวกับอีกหลากหลายแบรนดชั้นนํา	ตัวอยางแบรนดที่นาสนใจ	เชน	Skechers,	Onitsuka	tiger,	Asics,
Nike,	New	balance,	Fitflop,	Uniqlo,	Snidel,	Rayban,	Issey	Miyake	สวนใหญราคาถูกกวาหางในไทย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ชาบูไตหวัน
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Eastern	Villa	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน	/	ใหทานไดอิสระแช

น้ําแร	ไดตามอัธยาศัย

	บริการอาหารวางน้ําเตาหู+ขนมปัง

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	ซีฟูดสเหยหลิ่ว

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

เขตผิงซีตั้งอยูในเมืองซินเปย	มณฑลไตหวันของจีน	เป็นเขตภูเขา	และมี
ประชากรนอยสุดในเขตตางๆ	ของเมืองซินเปย	เมื่อปี	2011	หรือ	"สาวที่พวก
เราจีบดวยกันในสมัยน้ัน"	ของไตหวัน	ทําใหผูคนรูจักถึงความเป็นโรแมนติก
ของเขตผิงซี	เพราะในหนังมีฉากแสนสวยงามของสายรถไฟสายผิงซี	ผูคนที่น่ี
ใชชีวิตที่เรียบงาย	สายรถไฟเป็นสวนประกอบสําคัญในชีวิตและความทรงจํา
ของชาวผิงซีดวย	หลังจากไดดูหนังเรื่องดังกลาวแลว	นักทองเที่ยวตางถิ่นตาง
พากันไปน่ังรถไฟที่น่ี	เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกเหมือนในหนัง	ผิงซี
จึงมีบรรยากาศคึกคักมากขึน้



เวลาของการเดินทางของกรุปแตละพีเรียดจะไมเหมือนกัน	กรุณาเช็คกอนวันเดินทาง
00.20	น.	-	05.10	น.	สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางไป	วันอังคาร,	ศุกร	และเสาร
02.15	น.	-	07.05	น.	สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางไป	วันอาทิตย,	จันทร,	พุธ	และพฤหัสบดี
สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**คาทัวรไมรวม	คาอาหารบนเครื่องเดิน

ทาง

ไฮไลทของการทองเที่ยว	ซื่อเฟ่ิน	คือการปลอยโคมลอย	คาทัวรไมรวมคาโคม

จุดทองเที่ยวยอดฮิตของเสนทางรถไฟสายประวัติศาสตรผิงซี(PingxiLine)	อยู
ระหวางสถานีซือเฟ่ินและสถานีตาหัว	(Dahua	Station)	ชื่อ	“ซือเฟ่ิน”	ตั้งตาม
ชื่อของครอบครัวดั้งเดิมผูพัฒนาพื้นที่แหงน้ี	ไฮไลทของการทองเที่ยว	ซื่อเฟ่ิน
คือการปลอยโคมลอย	จากสถานีรถไฟ	Shifen	ก็สามารถเดินเลนที่ถนน	สาย
เกาซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเลย	มีทั้งรานคา	รานอาหารเรียงรายตลอด
สองขางทาง	ใครอยากปลอยโคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานในกระบอกไมไผก็
มีใหบริการ

MITSUI	OUTLET	ศูนยรวมสินคา	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	แบรนดเนมมาก
มายในราคาถูก	เชน	Nike,	New	Balance,VAN,Converse,Adidas,North	face
และอื่นๆอีกมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ชาบูไตหวัน
	พักที่	Eastern	Villa	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม
จากน้ันเดินทางสูเมือง	หนานโถว	นําทาน	ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขา

สลับซับซอนลอมรอบ	ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ําและภูเขาที่สวยงามไมวาจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ	หรือ
เขาไปชtมความงดงามของทะเลสาบอยางชิดใกล	ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ	33	กิโลเมตร	ลักษณะ
ภูมิประเทศที่โดด	เดน	ทําใหตัวทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอัน
ไพเราะวาสุริยันจันทรา
นําทานสู	วัดพระถังซัมจัง๋	นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋	ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลังจากลองเรือเสร็จ

นําทานนมัสการ	ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู	ณ	วัดเหวินหวู	ซึ่งถือเป็นเทพเจาแหงภูมิปัญญาและ
เทพเจาแหงความซื่อสัตย	และยังมีสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูดานหนาวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองไทจง	ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน	เป็นเมืองใหญอันดับที่	3	ของ

มณฑลไตหวัน	ปัจจุบันเป็นศูนย	วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตหวัน
งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไตหวันจัดขึน้ในวัดเป าเจเมืองไทจงเป็นประจําทุกปี	เมืองไทจงเป็นเมืองหน่ึงอัน
สะอาดเรียบรอย	จึงถูกถือ	วาเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไตหวัน	ระหวางทางทาน	จะไดชมทิวทัศนสองขางทางที่
สวยงาม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เฟิงเจีย่ไนทมาเก็ต	เป็นตลาดคนเดินมีรานคาครบครันจําหนายสินคา	และอาหาร

ทานเลนสไตลไตหวัน	เมนูที่ขึน้ชื่อของที่น่ีไดแก	ชานมไขมุก	อิสระใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาตางๆ	พรอมชมวิถี
ชีวิตของชาวไตหวัน



ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	Talmud	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	พักที่	Talmud	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงไทเป	เมืองหลวงของไตหวันและเป็นศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน	ทั้ง

การศึกษา	การคา	อุตสาหกรรม	เทคโนโลยี	หรือวัฒนธรรม	เมืองไทเปตั้งอยูทางดานเหนือของเกาะไตหวัน	มี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ	3	ลานคน	ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก
นําทานเดินทาง	สู	รานขนมพายสับปะรด	ซื่อดังเพื่อใหทุกทานไดเลือกซื้อของฝากอันขึน้ชื่อของไตหวัน
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานไปชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ซึ่งเป็นแหลงรวม	รูปภาพ	สิ่งของตางๆ	ที่เป็นประวัติ	แทบทั้งหมด

เกี่ยวกับ	ทานนายพล	เจียง	ไค	เช็ค	ตั้งแตสมัยที่ยังเป็นลูกศิษย	ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสู	ตําแหนงผูนํา
ประเทศ	ทานจะไดพบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูป้ันทานนายพล	เจียง	ไค	เช็ค	ซึ่งจะ	มีขึน้ทุก	1
ชั่วโมง	บนชั้น	4	ของอนุสรณแหงน้ี
จากน้ันนําทานไป	ชิมชารสชาติดี	เหมาะแกการซื้อเป็น	ของฝากคนทางบาน	จากน้ันนําทานไปชอปป้ิงสินคา

รานคาปลอดภาษีที่	DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซื้อมากมายในราคาที่ถูกเป็น
พิเศษ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตึกไทเป	101	(ไมรวมคาขึน้	ชั้น	89)	ถายรูปตึกที่มีความสูงถึง	509	เมตร	สัญลักษณ

ของ	เมืองไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกดวย	ภายในตัวอาคาร	มีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา	900	ตัน
ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและมีลิฟตที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก	ดวยความเร็วประมาณ	1,008
เมตรตอนาที	บริเวณที่ตั้งของตึกน้ียังเป็นแหลงชอปป้ิงแหงใหม	ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติมีหาง
สรรพสินคาและชอปป้ิงมอลลอยูถึงสิบแหงบริเวณน้ี
จากน้ันนําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกชื่อดังของไตหวันที่ศูนย	GERMANIUM	POWER	เป็นสรอยที่มีพลังพิเศษ

ชวยในการปรับสมดุลในรางกาย	ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี
ชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิง	ตลาดซีเหมินติง	หรือที่คนไทยเรียกวา	สยามสแควรเมืองไทย	มีทั้งแหลงเสื้อผา	แบ

รนดเนมสไตลวัยรุน	กระเปา	ของฝากคนที่ทานรัก	รองเทายี่หอตาง	อาทิ	ONITSUKA	TIGER	แบรนดที่ดัง	ของ
ญี่ป ุน	รวมทั้งยี่หอตางๆ	เชน,	NEW	BALANCE	,	PUMA	,	ADIDAS,	NIKE	แตในสวนของราคาที่ประเทศ	ไตหวัน
ถือวาถูกที่สุดในโลก

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรมGreen	World	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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

	พักที่	Green	World	Hotel	หรือระดับใกลเคียง

ชวงเชา
อาหารเชาแบบกลองทีส่นามบิน
นําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน
06.20	น.	-	09.05	น.	สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ	วันอังคาร	,	ศุกร	และเสาร
09.40	น.	-	12.15	น.	สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ	วันอาทิตย,	จันทร,	พุธ	และพฤหัสบดี
เดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เที่ยวบินที่	XW181

(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	)	**คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ



เวลาของการเดินทางของกรุปแตละพีเรียดจะไมเหมือนกัน	กรุณาเช็คกอนวันเดินทาง
06.20	น.	-	09.05	น.	สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ	วันอังคาร	,	ศุกร	และเสาร
09.40	น.	-	12.15	น.	สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ	วันอาทิตย,	จันทร,	พุธ	และพฤหัสบดี
สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**คาทัวรไมรวม	คาอาหารบนเครื่องเดิน

ทาง

	อาหารเชาแบบกลองที่สนามบิน

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทัฯ	และเม่ือทานชําระเงินคาจอง	และหรือ	คาทัวรแลว	ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของ
บริษทัแลว

1)	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมี่ผูเดินทางตํ่ากวา	20	ทาน	โดยจะแจง
ใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง

2)	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได
3)	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การกอจลาจล	การ

ปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	และอื่น	ๆ	ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด	หรือ	คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทาง
ออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การสูญหาย	ความลาชา	หรือ	จากอุบัติเหตุตาง	ๆ

4)	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึน้จากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการ
เรียกเก็บเพิ่มเติม	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน

5)	หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ผูจัดถือวาผู
ทองเที่ยวสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายให
กับผูจัด	เป็นการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา	ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูให
บริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข

6)	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกลูกคา	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน	ๆ

7)	การประกันภัย	ที่บริษทัไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ทองเที่ยวเทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทั
ได	และทางบริษทัถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทานสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป)

8)	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

9)	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

มัดจําทานละ	8,000	บาทตอทาน	และ	ชําระสวนทีเ่หลือกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วันลวงหนา
(การไมชําระเงินคามัดจํา	หรือชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	กรุงเทพฯ	–	ไทเป	–	กรุงเทพฯ	ไปกลับ	พรอมที่พัก	3คืน	พักหองละ	2-3	ทาน
2.	อาหารทัวร	(เชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ าตามรายการ)	
3.	บัตรทองเที่ยวสถานที่ตาง	ๆ	คารถ	คาจอดรถ	คาทางดวน	คามัคคุเทศก
4.	คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20กก.

5.	คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล	โดยความตุมครองเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษทัฯประกันภัยที่บริษทัทําไว

6.	รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ

คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเทีย่วชาวไทยเทานัน้

1.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	โทรศัพท	โทรสาร	มินิบาร	ทีวีชองพิเศษ	คาทํา
หนังสือเดินทาง	คาซักรีด

2.	คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	20	กก.)
3.	คาวีซาพาสปอรตตางดาว



4.	คาภาษีการบริการ	3%	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

5.	นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิ่ม	800บาท),	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	1,000	NT	สําหรับหัวหนาทัวร
แลวแตความประทับใจในการบริการ
6.	ราคาทัวรไมรวมคาวีซา	กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	นับจากวันหมดอายุ	นับจากวันเดินทางไป-กลับ
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธ
การออกและเขาเมืองทาน***	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

**กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ	(Official	Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขาไตหวัน	*ราคาไมรวม
คาวีซา

ไมมีราคาเด็ก	Inf	5,000฿
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,สายการบิน

เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง	หรือ	รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร	ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม

ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิม่	ทานละ	300NT	โดยไกดทองถิน่จะเป็นผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง
ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน	การบริการของรถบัสนําเทีย่วสามารถใหบริการวันละ10	ชัว่โมง	มิอาจ

เพิม่เวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง

ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระ
ขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศ
ในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินให
แกทาน

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด	เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา	หรือ
คาทัวรทั้งหมดแลว	ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก	การเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทาง	ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น
อัตราคาบริการขางตน	เป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	จากสายการบิน	ดังน้ันเมื่อทานตกลงเดินทาง	จายคาจอง

คาทัวรแลว	มิสามารถเปลี่ยนแปลง	เลื่อน	ยกเลิกการเดินทางได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง	คา
ทัวร	ในทุกกรณี	และกรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาแจงบริษทักอน
ทําการจองตัว๋เครื่อง	มิฉะนัน้บริษทัฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	กรณีกรุปออกเดินทางไมได


