


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	หมูบานสายรุง	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัด
กวนอู	-	ชาอวูหลง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	ORANGE	HOTEL
หรือระดับเทียบเทา

3 หมูบานวัฒนธรรม	9	ชนเผา	-	รานเหวยเกอ
พักที่	CINGJING	GUEST
HOUSE	หรือระดับเทียบ
เทา

4 ฟารมแกะชิงจิ้ง	-	วัดหลงซันซื	อ	-	ยานเมืองเกาปัวผีเหลียว	-
ซื่อหลินไนทมารเก็ต

พักที่	GALLERY	HOTEL
หรือระดับเทียบเทา

5 อนุสรณสถานดร.ซุนยัดเซ็น	-	ถนนเกาจิ่วเฟ่ิน	-	ซีเหมินติง	-
XINYI	PUBLIC	ASSEMBLY	HALL

พักที่	GALLERY	HOTEL
หรือเทียบเทา

6 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

19	มี.ค.	61	-	24	มี.ค.	61 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿6,900



หากลูกคาตองการ	WHEELCHAIR	ทางสายการบินมีใหบริการตัง้แตหนาเคาเตอรไปจนถึง-รับสง
หนาประตูเครื่อง(ฝ่ังสนามบินไตหวัน)	มีคาใชจาย	1,300	บาท/เทีย่วบิน

22.30	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	อาคาร1
สายการบินนกสกูต	(XW)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

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

ชวงเชา
02.25	น.	เหินฟาสูไทเป	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW182	(บินประมาณ	4ชั่วโมง)
07.05	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไตหวัน(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	1

ช.ม.หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลวนําทานเดินทางสูเมืองไทจง
บริการอาหารวาง	ชานม+แซนดวิช	หรือ	แฮมเบอรเกอรไก
นําทานสู	หมูบานสายรุง(RAINBOW	ViLLAGE)ที่มีสีสันสดใสสมชื่อดวยเสนสายและลวดลายของตัว

การตูนนารักๆที่ถูกแตงแตมบนผนังกําแพงของหมูบานเกาแหงหน่ึง	แตกอนที่จะกลายมาเป็นหมูบานสายรุง	ที่น่ี
เคยเป็นหมู-บานทหารผานศึกที่กําลังจะถูกรื้อถอนเพราะผูที่เคยอยูอาศัยบางก็ตายหรือยายออกไปอยูที่อื่นแตได
มี	“คุณป ูสายรุง”หรือคุณป ูหวง	หยง	ฟ ู	(ปัจจุบันอายุ	94	ปี)	

นําทานนมัสการศาลเจาขงจื้อและศาลเจากวนอู	ณ	วัดเหวินอู	ซึ่งถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวา
ศักดิส์ิทธิแ์หงหน่ึงในไตหวัน	ภายในประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อเทพเจาเทพแหงปัญญา	และเทพกวนอู
เทพเจาแหงความซื่อสัตยและความสําเร็จ	หนาวัดจะมีสิงโตหินออน	2	ตัว	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรีญไตหวัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ราน	BANANA	PARADISE

รานอาหารสไตลยอนยุคอายุมากกวา	25ปี	มีมุมยอนยุคนารักใหทานไดเก็บภาพความประทับใจเรียกไดวาเป็น
“เพลินวานแหงไตหวัน”รานอาหารแหงน้ีเป็นรานที่ดารานักรองชื่อดังแถบเอเชียเชน	Super	junior	นักรองชื่อดัง
ของเกาหลีใตรายการทองเที่ยวสมุทรโคจร	หรือแมแตดาราดังระดับโลกอยาง	เฉินหลง	ก็ตองแวะมาชิมอาหารที่
รานแหงน้ีและถายรูปกับเจาของรานเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก

ชวงบาย
นําทานแวะ	ชิมชาอูหลง	ไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันดวยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็น

ตลอดปีของที่น่ีทําใหชาที่น่ีมีรสชาติดีกลมกลอมและพันธุชาอูหลงที่น่ียังเป็นพันธุชาที่นํามาปลูกในประเทศไทย
แถบเชียงรายอีกดวย	อิสระชิมชาชนิดตางๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
นําทานชอปป้ิง	ตลาดฟ งเจีย่ไนทมาเก็ต	เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีราน

คาครบครันจําหนาย	ที่ตลาดแหงน้ีมีอาหารสไตลไตหวันมากมายใหทานไดเลือกลิ้มลองทาน	เชน	ชานมไขมุก
เตาหูเหม็นขึน้ชื่อ	ปลาหมึกยาง	อาหารทะเลเผาสดๆ	ไสกรอกไตหวัน	กวยเตีย๋วไตหวัน	ผลไมสดและอีกมากมาย
ใหทานไดอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานสู	ORANGE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารวาง	ชานม+แซนดวิช	หรือ	แฮมเบอรเกอรไก

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

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

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

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	เมนูสุกี้ไตหวัน

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

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	พักที่	ORANGE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทางสู	หมูบานวัฒนธรรมชนเกาเผา(Formosan	Aboriginal	culture	village)	ตั้งอยูเมืองหนาน

โถว	ใชเป็นสถานที่ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะไตหวัน	ซึ่งในทุกๆ	วัน	จะมี
การจัดการแสดงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง	เชน	การเตนรํา	การรองเพลง	และการจําลองพิธีการแตงงานแบบ
ดั้งเดิม	มากไปกวาน้ัน	ยังมีหมูบานจําลองของชนเผาตางๆ	รวมถึงรานขายของที่ระลึกของแตละชนเผา	เพื่อให
นักทองเที่ยวเลือกซื้อและเลือกชมกันอยางเพลิดเพลินเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	รานขนมและของฝากซื่อดังรสชาติอรอยของฝากอันขึน้ชื่อของไตหวันเพื่อใหทุกทานได

เลือกซื้อฝากคนที่ทานรัก	พิเศษ!!!	ใหทานไดลองทําโมจิอันเลื่องชื่อและสามารถนํากลับบานได	ภายในโรงงาน
ทานยังสามารถซื้อพายสับปะรดและขนมขึน้ชื่อของไตหวันได

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมือง
นําทานสู	CINGJING	GUEST	HOUSE	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

โชวระบําพื้นเมืองโชววัฒนธรรมของชนเผาดั้งเดิมตางๆ	บนเกาะไตหวัน	พรอม
น่ังกระเชาลอยฟาสูโซนสวนสนุกอันทันสมัยที่มีเครื่องเลนหลากหลาย	ได
สนุกสนานกันอยางเต็มที่	ใหมลาสุดกับกระเชาลอยฟาขามภูเขาสูทะเลสาบ
สุริยันจันทรา	เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนรามา	พรอม
ถายภาพที่สวนสไตล	ยุโรป	ซึ่งจะมีดอกไม	ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน	ใหไดชม
ตลอดทั้งปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมือง

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมือง
	พักที่	CINGJING	GUEST	HOUSE	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองผูหลี่	ฟารมแกะ	ซึ่งไดรับการขนานนามวา	สวิสเซอรแลนดแหงเอเชีย	ที่แหงน้ีเป็น

ฟารมที่ตั้งอยูบนภูเขาสูง	เป็นแหลงเพาะปลูกผลไมและพืชผักเมืองหนาว	อยูในความดูแลขององคการ
ทหารผานศึกมีลักษณะคลายฟารมในยุโรปมากทัศนียภาพสวยงามแบบชนบท	ดวยที่ราบเขียวขจีจนเป็นที่ถาย
ทําภาพยนตรหลากหลายเรื่องในไตหวัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเสีย่วหลงเปา

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	วัดหลงซาน	หรือ	"วัดเขามังกร"เป็นวัดเกาแกอายุกวา	240	ปี	เดิมสถานที่ตั้งของวัดมี	ชื่อ

เดิมวา	"หมงเจีย๋"เป็นจุดเริ่มตนของความเจริญของเมืองไทเปในเมื่ออดีต	เวลาผานไปกวา	260	ปี	วัดหลงซันซื่อ
ถูกบูรณะใหมหลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัย	สงคราม	แตยังคงไวซึ่งความเป็นศิลปะ
โบราณที่สามารถดูไดจากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด	

จากน้ันพาทานเดินไป	ถนน	BOPILIAO	HISTORICAL	BLOCK	เป็นถนนยานประวัติศาสตรสายสั้นๆที่เต็ม
ไปดวยอาคารอิฐแดงเกาๆที่ไดรับการอนุรักษและปรับปรุงใหเป็นยานทองเที่ยวสไตลฮิปๆ
ทานไปชอปป้ิงที	่ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในกรุงไทเป	และโดงดังที่สุด

อีกดวยของขายที่น่ีแทบจะมีครบทุกอยาง	ไมวาจะเป็น	ของกิน	ของฝาก	เสื้อผา	รองเทา	เหตุผลที่คนชอบมาซื่อ
หลินไนทมารเก็ต	ก็เพราะวา	การเดินทางที่สะดวก	หางจากสถานี	MRT	แค	70	เมตร,	มีของขายเยอะแยะ
มากมาย,	เปิดจนถึงเที่ยงคืนเพราะเหตุน้ีซื่อหลินเลยกลายเป็นสถานที่	Night	Life	อันโดงดังของไตหวัน

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานสู	GALLERY	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเสี่ยวหลงเปา

	
วัดหลงซาน	หรือบางที	เราจะไดยินวา	หลงซานซื่อ	เป็นวัดที่เกาแกที่สุดใน
ไทเป	ชื่อไทย	จะชื่อวาวัดเขามังกร	วัดหลงซานถูกสรางขึน้เมื่อปี	1738	เมื่อ
สงครามโลก	วัดเสียหายอยางหนักจากการทิ้งระเบิดพลาดเปา	พอสงครามยุติ
ทางการก็เลยไดทําการซอมแซมวัด	บูรณะขึน้มาใหม

ถนน	BOPILIAO	HISTORICAL	BLOCK	เป็นถนนยานประวัติศาสตรสายสั้นๆ
ที่เต็มไปดวยอาคารอิฐแดงเกาๆที่ไดรับการอนุรักษและปรับปรุงใหเป็นยาน
ทองเที่ยวสไตลฮิปๆ	อาคารและรานคาเกาแกแบบดั้งเดิม	ยอนไปตั้งแตสมัยรา
ชวงศฉิง(Qing	dynasty,	1683	–	1895)ไปจนถึงอาคารและรานคาที่สรางในยุค
ที่ตกอยูภายในอาณานิคมของจักรวรรดิญี่ป ุน(1895–1945)



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดนัดกลางคืน	ที่ใหญที่สุดในไทเป	มีสินคาใหเดิน
ชอปป้ิงมากมาย	ตั้งแตอาหาร	ขนม	เครื่องดื่ม	เสื้อผา	เครื่องประดับ	กระเปา
รองเทา

	พักที่	GALLERY	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	อนุสรณสถาน	ดร.ซุนยัดเซ็น	เป็นอนุสรณที่ตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึง	ดร.ซุน	ยัดเซ็น	ผูเป็นบิดาแหง

สาธารณรัฐประชาชนจีน	ดร.ซุน	ยัดเซ็น	มีบทบาทในการปฏิวัติราชวงศชิงและกอตั้งสาธรณรัฐประชาชนจีนขึน้
ในปี	1912	เป็นหัวหนากกมินตัง๋และไดเป็นประธานาธิบดีคนแรก	ดร.ซุนยัดเซ็นยังเป็นอาจารยของทานเจียงไค
เช็ค	และถือเป็นบุคคลสําคัญที่เป็นทีรักของประชาชนจีนและคนไตหวันดวย
จากน้ันเดินทางสู	XINYI	PUBLIC	ASSEMBLY	HALL	หรือหมูบาน	SISI	NAN	CUN	VILLAGE	เดิมเป็น

หมูบานที่ทางรัฐบาลไดสรางใหทหารผานศึกที่อพยพมาไตหวัน	ตอมารัฐบาลไดมีนโยบายรื้อถอนชุมชนเกาแหง
น้ีในปี	1999	ทางรัฐบาลมีโครงการพัฒนาที่ดินแตเมื่อไดรับการคัดคานจากหนวงงานที่ตองการรักษาวัฒนธรรม
เดิมเอาไวโครงการจึงยกเลิกไป	ตอมาในปี	2003	จึงไดปรับเปลี่ยนเป็น	CULTURALL	HALL	และ	CULTURAL
PARK	อยางเป็นทางการ
จากน้ัน	ถนนเกาจิว่เฟ่ิน	ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาใน	เมืองจีหลง	จิ่วเฟิน	เป็นแหลงเหมืองทอง	ที่มีชื่อเสียงตั้งแต

สมัยโบราณ	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึง	เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในไตหวัน
ใหทานไดเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา	รานอาหารของชาวไตหวันในอดีตและยังสามารถ

ชื่นชมวิวทิวทัศนรวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากรานคาที่มีอยูมากมายอีกดวย	(หมายเหตุ:	วันเสาร,	อาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษของไตหวันจะตองเปลีย่นเป็นรถบัสสาธารณะขึ้นจิว่เฟ่ิน)

	อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทาน	ชมศูนยเครื่องประดับ	GERMANIUM	เป็นสรอยมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลใน	ซึ่งสามา-รถ

ปรับสภาพประจุลบ	บวกในรางกายใหสมดุล	รางกายเป็นปรกติ	ระบบไหลเวียนโลหิตดี	ชวยใหราง-กายสดชื่น
ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนดจากทั่วโลกใหทานไดเลือกชม
นําทานชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที่	ใหทานไดเลือกซื้อ	เครื่องสําอาง	(COSMETIC	CENTER)	ชั้น

นําในไตหวัน	DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซื้อมากมาย
จากน้ันนําทานไปชอปป้ิงที่	ตลาดซีเหมินติง	หรือที่คนไทยเรียกวา	สยามสแควรไทเป	มีทั้งแหลงเสื้อผาแบ

รนดเนมสไตลวัยรุน	กระเปา	ของฝากคนที่ทานรัก	รองเทายี่หอตาง	อาทิ	ONITSUKA	TIGER	แบรนดที่ดังของ
ญี่ป ุน	รวมทั้งยี่หอตางๆ	เชน	NEW	BALANCE,	PUMA,	ADIDAS,	NIKE	แตในสวนของราคาที่ประเทศไตหวัน
ถือวาถูกที่สุดในโลก	อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	GALLERY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ถนนเกาจิว่เฟ่ิน	วันเสาร,	อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษของไตหวันจะตองเปลี่ยนเป็นรถบัสสาธารณะ
ขึน้จิ่วเฟ่ิน
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และ	อาหารคํ่าตามอัธยาศัย

อนุสรณสถาน	ดร.ซุนยัดเซ็น	เป็นอนุสรณที่ตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึง	ดร.ซุน	ยัดเซ็น
ผูเป็นบิดาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน	ดร.ซุน	ยัดเซ็น	มีบทบาทในการปฏิวัติ
ราชวงศชิงและกอตั้งสาธรณรัฐประชาชนจีนขึน้ในปี	1912	เป็นหัวหนากก
มินตัง๋และไดเป็นประธานาธิบดีคนแรก	ดร.ซุนยัดเซ็นยังเป็นอาจารยของทาน
เจียงไคเช็ค	และถือเป็นบุคคลสําคัญที่เป็นทีรักของประชาชนจีนและคนไตหวัน
ดวย	อนุสรณแหงน้ีกอตั้งขึน้เมื่อปี	1972	ตัวอาคารเป็นรูปแบบทรงจีนหลังคาสี
เหลือง	มีสวนดอกไมและน้ําพุ	กวา	115,000	ตารางเมตร	ภายในอาคาร
ประกอบดวยจุดแสดงรูปป้ัน	ดร.ซุน	ยัดเซ็นพรอมมีการผลัดเปลี่ยนของทหาร
พิพิธภัณฑ	หองสมุดละยังมีพื้นที่จัดแสดงผลงานตางๆ	รวมทั้งรานจําหนายของ
ที่ระลึก

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

XINYI	PUBLIC	ASSEMBLY	HALL	หรือหมูบาน	SISI	NAN	CUN	VILLAGE
เดิมเป็นหมูบานที่ทางรัฐบาลไดสรางใหทหารผานศึกที่อพยพมาไตหวัน	ตอมา
รัฐบาลไดมีนโยบายรื้อถอนชุมชนเกาแหงน้ีในปี	1999	ทางรัฐบาลมีโครงการ
พัฒนาที่ดินแตเมื่อไดรับการคัดคานจากหนวงงานที่ตองการรักษาวัฒนธรรม
เดิมเอาไวโครงการจึงยกเลิกไป	ตอมาในปี	2003	จึงไดปรับเปลี่ยนเป็น
CULTURALL	HALL	และ	CULTURAL	PARK	อยางเป็นทางการ

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

	พักที่	GALLERY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารเชาแบบกลอง
จากน้ันเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน
09.40	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร	โดยเที่ยวบินที่	XW181
12.40	น.	ถึงทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ



	บริการอาหารเชาแบบกลอง

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

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



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ า	25ทานขึน้ไป
2.	หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงานนับจากวันเดินทางไมนอยกวา6เดือนและรับเฉพาะผูประสงคเดินทางทองเที่ยว
3.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

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

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
8.	ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง	(ต.ม.)ในการ	เขา-ออกทั้งประเทศไทย

และประเทศไตหวัน	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนีเขาออกเมือง	หรือการถูกปฎิ
เสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดใดทั้งสิ้น	เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับ
ตัวแทนบริษทัแลว
9.	ในกรณีที่ลูกคาไมลงรานชอปที่ไตหวัน	ซึ่งไดแก	รานขนมพายสัปปะรด,	ศูนยเครื่องประดับเจอรเนียมหรือราน

นาฬิกา,	รานเครื่องสําอาง,	รานใบชา,	DUTY	FREE	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บเงินลูกคาที่ไมเขารานเป็น
จํานวนเงิน	รานละ	800	NTD(960บาท)

***	กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นที่พอใจ	แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง	***

1.	กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	(ภายใน	3วัน	หลังจากการสํารองที่
นัง่)สําหรับเทศกาลวันหยุดยาว	10,000	บาท
2.	ชําระคาทัวรทัง้หมดกอนเดินทางไมนอยกวา	20	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุป
น้ําหนักกระเป าไมเกิน	20	กิโลกรัมตอทาน/หิ้วขึ้นเครื่องได	07กิโลกรัม
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง
3.	โรงแรมระดับมาตรฐาน	พักหองละ	2	–	3	ทาน	จํานวน	3	คืน
4.	บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
5.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบุ
6.	คารถรับ-สงและนําเที่ยว	พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตลอดการเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

1.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ1,000NTDหรือประมาณ1,200บาท(สวนหัวหนาทัวรแลวแตจะ
พอใจในการบริการ)
2.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	หนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และ	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

4.	คาน้ําหนักกระเปาเกิน	20	กิโลกรัม
5.	คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	หรือชาวตางชาติ	(ลูกคาตองเป็นคนดําเนินการยื่นวีซาเอง)	ทางบริษทั

เก็บคาทัวรเพิ่ม	1,000	บาท



6.	ราคาทัวรไมรวมคาวีซา	กรณีสถานทูตมีการประกาศทางบริษทัขออนุญาติจะเก็บคาวีซา

พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง	(หนาพาสตองสงแบบเต็ม	ขอความชัดเจน)

ราคาโปรโมชัน่	:	ไมมีราคาเด็ก
ราคาอื่นๆ
1.	เด็กทารก	INFANT	(อายุตํ่ ากวา	2	ปี)	ราคา	6,000	บาท
2.	จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	11,900	บาท
3.	กรณีเป็นชาวตางชาติ	หรือถือพาสปอรตที่ไมใชพาสฯไทย	เก็บคาทัวรเพิม่	1,000	บาท	ทางบริษทัไมรวมคาวีซา
ใหและลูกคาตองเป็นผูดําเนินการขอวีซาเอง)

ไมรวมทิปไกด+คนขับรถ	ทานละ	1,200	NTD(1,500บาท)	เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ	(สวนหัวหนาทัวรแลวแตจะ
พอใจในการบริการ)
ในกรณีที่มีลูกคามาจอยทัวรที่ไตหวันโดยที่ไมไดแจงใหทราบลวงหนา	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับลูกคา
การเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ

ลม	ฟา	อากาศ	และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	และผลประโยชน
ของหมูคณะเป็นสําคัญ	โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง

ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงไตหวันกับเมืองจีนทุกเมือง	กําหนดใหมีการ	ประชาสัมพันธสินคา
พื้นเมืองใหนักทองเที่ยวไดรูจักคือ	ศูนยเครื่องประดับเจอรเนียม,	รานชาจีน,	รานขนมพายสัปปะรด,	รานรานนาฬิกา,
รานเครื่องสําอาง,	DUTY	FREE	ฯลฯซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซึ่งจะใชเวลารานละ	ประมาณ	30-60
นาที	(หากทานออกกอนเวลาทีก่ําหนด	จะตองเสียคาปรับ	800	NTD/ราน	และหากทานไมประสงคจะเขา
รานคาดังกลาว	ทานจะตองเสียคาปรับ	800	NTD/ราน)	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

ขอแนะนําเพิม่เติม	สําหรับผูเดินทางไปทองเทีย่วประเทศไตหวัน
1.	ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา	กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2.	ผูเดินทางที่เป็นขาราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และพนักงานบริษทัเอกชนตางๆ	กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขาราชการ	หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3.	ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตอง

ใชในบางกรณี
4.	กรุณาพกบัตรเครดิต	(ถามี)	และเงินสดติดตัว	ทั้งเงินวอนและเงินสกุล	USD	กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
3.	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
4.	เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก

เป็นนโยบายของสายการบิน


