


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระ
ถังซัมจัง๋

พักที่	LOOK	HOTEL	หรือระดับ
เทียบเทา

3 อุทยานแหงชาติอาลีซัน	-	รถไฟโบราณสูอุทยานอาลี
ซัน	-	สวนสนพันปี	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	FORTE	ORANGE	HOTEL
TAICHUNG	PARK	หรือระดับ
เทียบเทา

4 ถนนเกาจิ่วเฟ่ิน	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	เมืองผิงซี	-	ปลอย
โคมลอย	-	ซื่อหลินไนทมารเก็ต

พักที่	HEDO	HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 รานเหวยเกอ	-	พิพิธภัณฑกูกง	-	รานคาปลอดภาษี	-	ซี
เหมินติง

พักที่	HEDO	HOTEL	หรือเทียบ
เทา

6 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

20	ธ.ค.	60	-	25	ธ.ค.	60 ฿16,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿8,900



หากลูกคาตองการ	WHEELCHAIR	ทางสายการบินมีใหบริการตั้งแตหนาเคาเตอรไปจนถึง-รับสงหนา
ประตูเครื่อง(ฝ่ังสนามบินไตหวัน)	มีคาใชจาย	1,300	บาท/เทีย่วบิน

21.00	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.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	1

ช.ม.หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลวนําทานเดินทางสูเมืองไทจง
บริการอาหารวาง	ชานม+แซนดวิช	หรือ	แฮมเบอรเกอรไก
นําทานลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือน

สวิสเซอรแลนดแหงไตหวันตั้งอยูในเขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งการทองเที่ยวไตหวันไดกอตั้งขึน้เมื่อ
วันที่	24	มกราคม	2000	เพื่อบูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่	21	กันยายน	1999	รวมความหลาก
หลายทางธรรมชาติ	จากผืนน้ําสูยอดเขา	ที่นับจากความสูงระดับ	600-2000	เมตร	มีความยาว	33	กิโลเมตร	เป็น
ทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยวซึ่งเป็น
ที่มาของนามอันไพเราะวาสุริยัน-จันทรา
จากน้ันนําทานนมัสการอัฐิของพระถังซําจัง๋ที่ไดอัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูปลาประธานาธิบดี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําทานสู	LOOK	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารวาง	ชานม+แซนดวิช	หรือ	แฮมเบอรเกอรไก



ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูปลาประธานาธิบดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	LOOK	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อุทยานแหงชาติอาหลีซัน	อาหลีซัน	(อีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	ตั้งอยูที่เมืองเจียอี้	(CHIAYI)	ตอน

กลางของเกาะไตหวัน	กิจกรรมหลักของการมาเยือนที่น่ีคือ	เดินป าศึกษาเสนทางธรรมชาติ	และน่ังรถไฟโบราณ
ไปชมพระอาทิตยขึน้ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม	และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน	ในฤดูใบไมผลิ	ดอกซากุระ
จะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด	และจะบานในชวงเดือน	3	และเดือน	4	เทาน้ัน
นําทานเดินชมดื่มดํ่ ากับธรรมชาติของป าศักดิส์ิทธิอ์าลีซันโดยตลอดสองเสนทาง	ทานจะไดสัมผัสกับตนสนสูง

ชัน,	ซากตนไมโบราณรูปรางตางๆ	และตนไมนานาพันธุ	ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณอยูมาก	ภายใน
อุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นองซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอยางมาก	เป็นทะเลสาบที่นําสายน้ําจากสอง
จุดมารวมกันอยูที่ทะเลสาบแหงน้ี
พรอมทั้งใหทานไดชม	สวนสนพันปี	ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ	มีความสวยงามที่แตกตางกันไป	ซึ่ง

ตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานชอปป้ิง	ตลาดฝงเจีย๋ไนทมาเก็ต	เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีราน

คาครบครันจําหนาย	ที่ตลาดแหงน้ีมีอาหารสไตลไตหวันมากมายใหทานไดเลือกลิ้มลองทาน	เชน	ชานมไขมุก
เตาหูเหม็นขึน้ชื่อ	ปลาหมึกยาง	อาหารทะเลเผาสดๆ	ไสกรอกไตหวัน	กวยเตีย๋วไตหวัน	ผลไมสดและอีกมากมาย
ใหทานไดอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

นําทานสู	FORTE	ORANGE	HOTEL	TAICHUNG	PARK	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ	มีความสวยงามที่แตกตางกันไป	ซึ่งตนสน
แตละตนมีอายุมากกวารอยปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมือง

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	พักที่	FORTE	ORANGE	HOTEL	TAICHUNG	PARK	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสัมผัสบรรยากาศ	ถนนเกาจิว่เฟ่ิน	ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาใน	เมืองจีหลง	จิ่วเฟิน	เป็นแหลง	เหมือง

ทอง	ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยโบราณ	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึง	เพราะนอกจากจะเป็นถนนคน
เดินเกาแกที่มีชื่อเสียง	ที่สุดในไตหวัน	ใหทานไดเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา	รานอาหารของ
ชาวไตหวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน	รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากรานคาที่มีอยูมากมายอีกดวย



(หมายเหตุ:	วันเสาร,	อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษของไตหวันจะตองเปลีย่นเป็นรถบัสสาธารณะ
ขึ้นจิว่เฟ่ิน)
นําทานไปยัง	อุทยานเยหลิว่	จุดเหนือสุดของไตหวัน	มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว	ออกไปในทะเล	เป็น

ชายหาดที่มีชื่อเสียง	เต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	เกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเล
ลมทะเล	และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายลานปีกอนทําใหเกิดการทับถมของแนวหิน	ตามชายฝ่ังใน
รูปรางที่แตกตางกัน	ประกอบดวยโขดหิน	ชะงอนทราย	รูปรางตางๆ	เชน	รองเทาเทพธิดา,	เทียน,	ดอกเห็ดเตาหู
รังผึง้	และที่โดดเดนมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ	เศียรราชินี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทะเลพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางไปยังเมืองผิงซี	ยานผิงซี	(Pingxi	District)	ในนครนิวไทเปของไตหวัน	ปลอยโคมลอยผิงซี

สูทองฟาทั้งยามกลางวันและยามราตรี	พรอมใจเขียนคําอธิษฐาน	และสงความปรารถนาดีของพวกเขาสูสวรรค
เชื่อกันวาโคมลอย	หรือที่รูจักกันในชื่อ	“โคมขงหมิง”	ถูกประดิษฐขึน้โดยขงเบง	ที่ปรึกษาดานการทหารคนสําคัญ
ในประวัติศาสตรยุคสามกก	เพื่อใชเป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ	อิสระใหทานถายรูปหรือทานจะเลือกซื้อ
โคมลอยปลอยก็ไดคะ
นําทานไปชอปป้ิงที	่ตลาดซื่อหลิน	(SHILIN	NIGHT	MARKET)เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในกรุงไทเป

และโดงดังที่สุดอีกดวยของขายที่น่ีแทบจะมีครบทุกอยาง	ไมวาจะเป็น	ของกิน	ของฝาก	เสื้อผา	รองเทา	เหตุผลที่
คนชอบมาซื่อหลินไนทมารเก็ต	ก็เพราะวา	การเดินทางที่สะดวก	หางจากสถานี	MRT	แค	70	เมตร,	มีของขาย
เยอะแยะมากมาย,	เปิดจนถึงเที่ยงคืนเพราะเหตุน้ีซื่อหลินเลยกลายเป็นสถานที่	Night	Life	อันโดงดังของไตหวัน

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	HEDO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทะเลพื้นเมือง

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



วันเสาร,	อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษของไตหวัน	จะตองเปลีย่นเป็นรถบัสสาธารณะขึ้นจิว่เฟ่ิน
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

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

	พักที่	HEDO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	รานขนมพายสับปะรด	ซื่อดัง	รสชาติอรอยของฝากอันขึน้ชื่อของไตหวันเพื่อใหทุกทานได

เลือกซื้อฝากคนที่ทานรัก	พิเศษ!!!	ใหทานไดลองทําพายสัปปะรดอันเลื่องชื่อและสามารถนํากลับบานได
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑสถานกูกง	พิพิธภัณฑสถานแหงน้ีเป็นที่รูจักอีกแหงหน่ึงของโลกที่ใหญที่สุดมี

ศิลปะวัตถุผลงานโบราณอันลํ้าคาทางประวัติศาสตรของจีนบางชิ้นมีอายุมากกวา	5,000ปี	ทั้งยังเป็นสถาน
รวบรวมศิลปะวัตถุของราชวงษจีนโบราณจากทุกมุมโลกมีมากกวา	620,000ชิ้นที่ใหญที่สุดของจีนรวบรวมไวที่น่ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเสีย่วหลงเปา

ชวงบาย
นําทาน	ชมศูนยเครื่องประดับ	GERMANIUM	เป็นสรอยมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลใน	ซึ่งสามา-รถ

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

ในไตหวัน	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	HEDO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

มีตนแบบมาจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่ง	เดิมชื่อวา	พิพิธภัณฑ	จง	ซาน
ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเป็น	พิพิธภัณฑกูกงแหงชาติ	ซึ่งภายในพิพิธภัณฑเป็นที่
เก็บ	วัตถุและ	ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกวา	5000	ปี
เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเสี่ยวหลงเปา

ชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที่	DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้น
นําใหทานไดเลือกซื้อมากมาย

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

	พักที่	HEDO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชาแบบกลอง
จากน้ันเดินทางสูสนามบินเถาหยวน
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
***	กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นทีพ่อใจ	แลวจึงวางมัดจํา

เพื่อประโยชนของทานเอง	***

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	กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา

พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง



ในกรณีทีมี่ลูกคามาจอยทัวรทีไ่ตหวันโดยทีไ่มไดแจงใหทราบลวงหนา	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ลูกคา
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถ	ทานละ	1,000	NTD(1,200บาท)	เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ	(สวนหัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจ

ในการบริการ)

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ	ลม	ฟา
อากาศ	และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	และผลประโยชนของหมู
คณะเป็นสําคัญ	โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง
ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงไตหวันกับเมืองจีนทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา

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

ราคาโปรโมชัน่	:	ไมมีราคาเด็ก
ราคาอื่นๆ
1.	เด็กทารก	INFANT	(อายุตํ่ ากวา	2	ปี)	ราคา	6,000	บาท
2.	จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	14,900	บาท
3.	กรณีเป็นชาวตางชาติ	หรือถือพาสปอรตที่ไมใชพาสฯไทย	เก็บคาทัวรเพิ่ม	1,000	บาท	ทางบริษทัไมรวมคาวีซา

ใหและลูกคาตองเป็นผูดําเนินการขอวีซาเอง)

ขอแนะนําเพิม่เติม	สําหรับผูเดินทางไปทองเทีย่วประเทศไตหวัน
1.	ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา	กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2.	ผูเดินทางที่เป็นขาราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และพนักงานบริษทัเอกชนตางๆ	กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขาราชการ	หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3.	ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตอง

ใชในบางกรณี
4.	กรุณาพกบัตรเครดิต	(ถามี)	และเงินสดติดตัว	ทั้งเงินวอนและเงินสกุล	USD	กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี
5.	ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง	(ต.ม.)ในการ	เขา-ออกทั้งประเทศไทย

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

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

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


