


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเถาหยวน	-	เมืองเจียอี้
พักที่	SOUTH
URBAN	HOTEL
หรือเทียบเทา

2 อุทยานแหงชาติอาลีซัน	-	รถไฟโบราณสูอุทยานอาลีซัน	-	ตลาดฝง
เจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	AERIS
INTERNATIONAL
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัด
กวนอู	-	เมืองไทเป	-	รานเหวยเกอ	-	ตึกไทเป	101	-	ซีเหมินติง

พักที่	PLATTINUM
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	ปลอยโคมลอย	-	น้ําตกสือ
เฟิน	-	มิตซุย	เอาทเล็ต	-	สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

30	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 ฿32,900 ฿32,900 ฿31,900 ฿6,000



ชวงเชา	-	ชวงบาย
05.30	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกชัน้	4	ROW	…

ประตู	....	เคาทเตอร	สายการบินประจําชาติไตหวัน	CHINA	AIRLINES	(CI)	โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ	(มีบริการอาหารรอนบนเครื่อง)
08.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงไทเป	โดยสายการบิน	CHINA	AIRLINES	เทีย่วบินที	่CI	838
12.55	น.	ถึง	ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเจียอี้
บริการอาหารวาง	BERKERKING	+	MILK	TEA

ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานสู	ตลาดกลางคืนเมืองพื้นเมืองเจียอี้	ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ	ตลาดกลางคืน	ของเมือง

เจียอี้	กอนนําทานเดินทางสูที่พัก
พักทีโ่รงแรม	SOUTH	URBAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	บริการอาหารวาง	BERKERKING	+	MILK	TEA

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เมืองเจียอี้	ตั้งอยูบนที่ราบทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน	เดิมถูกเรียกวา
"คากิ"	สามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติอาลีซันไดโดยผานเมืองน้ี

	พักที่	SOUTH	URBAN	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานสู	อุทยานอารีซัน	(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)
นําคณะทานน่ัง	รถไฟโบราณ	ชมอุทยานเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไตหวันตั้งแตสมัยที่

ญี่ป ุนยังปกครองอยูมีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรางผลงานที่น่ี	เน่ืองจากมี
ธรรมชาติที่สมบูรณ	ทั้งป าไม	เทือกเขา	ลําเนาไพร	สมบูรณจนหาที่อื่นเปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยที่ครั้ง
หน่ึงในชีวิตตองมาเยือนเดินชมปาสน	1,000	ปี	ทิวสนตั้งเรียงตระหงาน	พริ้วตามลมอยางเป็นธรรมชาติที่
สวยงาม	หมอกจางๆ	ในเหมาะแกการเก็บภาพ	ไวในความทรงจําอยางหาที่เปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขา
อารีซัน
ภายในอุทยานยังมี	ทะเลสาบสองพีน่อง	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอยางมาก	เป็นทะเลสาบที่นํา

สายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยูที่ทะเลสาบแหงน้ี
พรอมทั้งใหทานไดชม	สวนสนพันปี	ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุมีความสวยงามที่แตกตางกันไป	ซึ่งตนสน

แตละตนมีอายุมากกวารอยปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารเมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน

ชวงบาย
นําทานสู	ตลาดฝงเจีย่ไนทมาเก็ต	ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง	ใหทานไดอิสระกับการชอป

ป้ิงเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจทานที่ชื่นชอบรองเทา	ONITSUKA	TIGER	พลาดไมไดที่น่ีราคาถูกกวาเมืองไทยแน
นอนๆ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	เมนู	ชาบู	ชาบู	สไตลไตหวัน
พักทีโ่รงแรม	AERIS	INTERNATIONAL	HOTEL	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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี



	รับประทานอาหารคํ่า	เมนู	ชาบู	ชาบู	สไตลไตหวัน
	พักที่	AERIS	INTERNATIONAL	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันเดินทางสู	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	เป็นสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เป็นที่นิยมของชาวไตหวัน

รอบๆทะเลสาบแหงน้ีจะมีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย	ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง	33	กิโลเมตร	นําทานลอง
เรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก
พรอมกับใหทานนมัสการรูปเคารพของ	พระถังซําจัง๋	ณ	วัดพระถังซาจัง๋	ที่ตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบสุริยัน

จันทรา
จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่	วัดเหวินอู	เชน	นักปราชญขงจื้อ	นักปราชญแหงปัญญา	และเทพ

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

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองไทเป	โดยรถโคช
นําทุกทานแวะเยี่ยมชิม	ขนมพายสับปะรด	ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไตหวัน	มีรสชาติกลมกลอม

จนเป็นที่รูจักไปทั่วโลก	อิสระใหทุกทานไดลองทานขนมพายสับปะรด	นอกจากน้ียังมีขนมอีกมากมายใหทานได
เลือกซื้อ	เลือกชิม	เชน	ขนมพระอาทิตย	ขนมพายเผือก	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตึกไทเป	101	(ไมรวมชมวิวชัน้	89)	ตึกที่มีความสูงถึง	509	เมตร	สัญลักษณของ

เมืองไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกดวย	ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา	900	ตัน	ทํา
หนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว	และมีลิฟตที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก	ดวยความเร็วประมาณ	1,008
เมตร	ตอนาที	บริเวณที่ตั้งของตึกน้ี	ยังเป็นแหลงชอปป้ิงแหงใหมที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติมี
หางสรรพสินคาและชอปป้ิงมอลลอยูถึงสิบแหงบริเวณน้ีเป็นแหลงชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของไตหวัน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	เสีย่วหลงเปาขึ้นชื่อ
จากน้ันนําทานอิสระชอปป้ิง	ตลาดซีเหมินติง	เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ	แหลงศูนยรวมแฟชั่น

ทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน	มีรานคาของฝาก	กิฟ๊ช็อป	สไตลวัยรุนมากมาย	อิสระทานชอปป้ิงสินคาหลาก
หลายรวมทั้งสินคาแฟชั่นเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัยไดเวลาอันสมควร
พักทีโ่รงแรม	PLATTINUM	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูปลาประธานาธิบดี

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

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

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



ตึกไทเป	101	ไมรวมชมวิวชัน้	89

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	เสี่ยวหลงเปาขึน้ชื่อ
	พักที่	PLATTINUM	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเที่ยวชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	อดีตผูนําของไตหวัน	สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของ

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ผูเป็นที่รักและศรัทธาของคนไตหวัน	ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง	3	ปี	โดยสราง
เสร็จในปี	พ.ศ.	2523	ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	205	แสนตารางเมตร	โดยรูปป้ันเหมือนทานเจียงไคเช็คที่สราง
จากโลหะสัมฤทธิ	์จะประดิษฐานอยูชั้นบนดานในของอนุสรณสถาน	สําหรับรูปแบบการกอส	รางเป็นไปตาม
วัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว	หลังคาปูดวยกระเบื้องสีฟา	ผนังทําดวยหินออนทั้ง	4	ดาน	มีสนามหญาสวนดอกไมสี
แดงอยูดานหนา	เป็น	3	สีเดียวกับสีธงชาติไตหวัน	เป็นตัวแทนของทองฟา	พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป
เป็นสัญลักษณแหงอิสรภาพ	ความเสมอภาคและภราดรภาพ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เหยหลิว่	มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็ม

ไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล	และการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี	และรองเทาเทพธิดา	รูปเทียน
ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวันและทั่วโลก	ใหทุกทานไดถายรูปตามอัธยาศัย	จนไดเวลาอัน
สมควร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	นครนิวไทเป
ไฮไลทของการทองเที่ยว	ซื่อเฟิน	คือการปลอยโคมลอย	จากสถานีรถไฟ	Shifen	ก็สามารถเดินเลนที่ถนน

สายเกาซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเลย	มีทั้งรานคา	รานอาหารเรียงรายตลอดสองขางทาง	ใครอยากปลอย
โคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานในกระบอกไมไผก็มีใหบริการ	อีกหน่ึงสถานีที่ผูคนนิยม	ปลอยโคมลอยกระดาษ
กัน
ใหทุกทานไดปลอยโคม	ลักษณะเดนของซือเฟ่ินคือมีเสนทางรถไฟที่ตั้งคูขนานไปกับ	ถนนโบราณซือเฟ่ิน

(Shifen	Old	Streets,)	ใหความรูสึกคลายกับตลอดรมหุบของบานเรา	ทั้งยังมีความสําคัญทางดาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในอดีตของไตหวันเป็นอยางมาก	ภายในตัวเมืองเต็มไปดวยรานคา,	รานอาหารพื้น
เมือง,	รานขายของที่ระลึกและอื่นๆ	ที่นาสนใจอีกมากมาย
นอกจากน้ียังมี	น้ําตกซือเฟ่ิน	(Shifen	Waterfall,)	น้ําตกขนาดใหญดวยความสูง	20	เมตร	ไฮไลทเดนของ

เมืองที่ไดรับความนิยมเป็นอยางมากมีความสวยงามจนไดรับการขนานนามวา	“ไนแองการาแหงไตหวัน”
ซึ่งสามารถเดินจากสถานีหางออกไปเพียงไมไกลใชเวลาเดินเทาประมาณ	20	–	30	นาที
จากน้ันนําทานเดินทางสู	MITSUI	OUTLET	PARK	ศูนยรวมรานของเทาชื่อดังที่พากันมาลดราคาตลอดปี

เป็นสวรรคของ	ขาชอป	-	แมคาออนไลนหิ้วของไปขายกัน	เพราะถูกกวาญี่ป ุน	สิงคโปร	เกาหลี	ฮองกง	และมี
สินคาใหเลือกมากกวา	100	แบรนด!!!	เชนรองเทา	Onitsuka	ราคาเริ่มตนที่	NT$	1450	(ประมาณ	1595	บาท)	ได
Tax	Refund	ลดเพิ่มอีก	4%	(หักคาธรรมเนียมแลว)เราทําเรื่องไดที่หางน้ีเลย	แลวไปรับเงินคืนที่สนามบิน
MITSUI	OUTLET	PARK	เป็นศูนยรวม	outlet	ขนาดใหญทีทั้งหมด	5	ชั้น	แบงเป็น	2	โซน	คือ	In	Mall	และ	Out
Mall	แนะนําใหดู	Directory	ไวเลย	เพราะใหญมากๆ	รานรองเทาที่คนไทยนิยมซื้อสวนมากจะอยู	โซน	Out	mall
ไดเวลาอันสมควร

ชวงคํ่า
เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง	อิสระอาหารเย็น
จนไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน
23.10	น.	เหินฟาเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไชนาแอรไลน	เทีย่ว

บินที	่CI837	(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
02.00	น.	ถึง	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน

ในนครนิวไทเปของไตหวันจะมีการเทศกาลโคมประจําปีซึ่งมีการ	ปลอย
โคมลอย	สูทองฟาทั้งยามกลางวันและยามราตรี	พรอมใจเขียนคําอธิษฐาน
และสงความปรารถนาดีของพวกเขาสูสวรรค	เชื่อกันวาโคมลอย	หรือที่รูจักกัน
ในชื่อ	“โคมขงหมิง”	ถูกประดิษฐขึน้โดยขงเบง	ที่ปรึกษาดานการทหารคน
สําคัญในประวัติศาสตรยุคสามกก	เพื่อใชเป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ

น้ําตกสือเฟิน	ตั้งอยูบนลําธาร	เป็นน้ําตกที่มีขนาดกวางที่สุดในไตหวัน	แมวา
ขนาดจะไมใหญมากแตน้ําตกซือเฟินและบริเวณโดยรอบกลับมีทัศนียภาพที่
งดงามยิ่งนัก	น้ําตกน้ีถือวาเป็นน้ําตกที่กวางที่สุดในไตหวันเลยก็วาไดดวย
ความกวางประมาณ	40	เมตร	และดวยความสูงของน้ําตกประมาณ	20	เมตร
น้ําตกน้ีไหลไปสุดที่แมน้ําจีหลง	Keelung	River	น้ันเองคาที่น่ีบรรยากาศส
เย็นๆสบายๆไมรอนอบอาวเหมือนในตัวเมือง	แถมสีน้ําสวยๆที่นาใหดูหลงใหล
เพลิดเพลินใจไปกับธรรมชาติ	ที่น่ีมีบัตรคาเชาดวยนะคะผูใหญ	100	NT	ถา
เป็นนักเรียนเหลือใบละ	80	Nt	หรือผูสุงอายุเกิน	65	ปีหรือเดกทารกจะตกใบละ
50	NT

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



อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย
มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลื่อนการเดินทาง,เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	เชน	พายุไตฝ ุน	ปฏิวัติและ

อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บ
ป 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.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

14.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวน	แตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	20	วัน	**(ไมนับรวม
วันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ)**

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	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	900	NTD	/	ทริป	/	ตอทาน	สวนหัวหนา
ทัวรไทยแลวแตความพึงพอใจ

3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

กรณีทีไ่ตหวันยกเวนคาวีซาใหนัน้	ทางไตหวันสงวนสิทธิเ์ฉพาะกรณีเป็นวีซานักทองเที่ยวเทาน้ันเพราะฉะน้ัน
ลูกคาตองใชพาสปอรตเลมแดงในการเดินทางเทาน้ัน	หากใชพาสปอรตขาราชการตองดําเนินการยื่นวีซาตามปกติ
เน่ืองเป็นเทศกาล	ทางบริษทัขอดําเนินเก็บพาสปอรตกอนวันเดินทาง	เพื่อทําการพรีเช็คอิน	เพื่อความสะดวกในการ
จัดที่น่ังกอนการเดินทาง	
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	
ขอควรระวัง	:	กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ	กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซาเขา	ประเทศไตหวัน	กับเจาหนาที่ทุก

ครั้ง

****ราคาน้ียังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวร	ทานละ	900	NTD	/ทริป/ตอ
ทาน***

***กรณีลูกคาที่ตองเดินทางดวยเที่ยวบินในประเทศ	กอนตัดสินใจซื้อทัวร	โปรดตรวจสอบรายละเอียดวัน
เวลา	เทีย่วบิน	หรือตรวจสอบกับทางออฟฟิต	กอนตัดสินใจซื้อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ***
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึง่เม่ือจอง
และจายมัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทัง้สิ้น	และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบินไป
แลว	หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อเดินทาง		ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคาทัวร
ทัง้หมดหรือบางสวนได	เวนแต
1.1		ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	บริษทัฯ	จะไมหักคาใช
จายใดๆ	ทั้งสิ้น	ถายังไมมีการยื่นวีซา	หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
1.2		ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	แตมีการยื่นวีซาไป
แลวหรือมีคาใชจายอื่นใด	บริษทัฯ	จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน
1.3		ผูจองยกเลิกการเดินทาง	ตัว๋เครื่องบินไดออกไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม	ผูยกเลิก
ตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋	2,000	บาท	/	ตัว๋	1	ใบ	+	สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง	และ
บริษทัฯ	จะหักคาใชจายอื่นๆ	เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน	คาวีซา	เป็นตน

2.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

3.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง		บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

การยกเลิก
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


