


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเถาหยวน	-	ซื่อหลินไนท
มารเก็ต

พักที่	INTRENDY		HOTEL	4
ดาว	หรือเทียบเทา

2 วัดจงไถซานซื่อ	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋
-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	ชาอวูหลง	-	ฟารมแกะชิงจิ้ง

พักที่	PALACE	GARDEN
RESORT	VILLAGE		หรือ
เทียบเทา

3 ฟารมแกะชิงจิ้ง	-	หมูบานวัฒนธรรม	9	ชนเผา	-	กระเชา
ลอยฟา	-	เมืองไถจง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	FUSHIN	HOTEL
TAICHUNG	4	ดาว	หรือเทียบ
เทา

4 เมืองไทเป	-	รานเหวยเกอ	-	ตึกไทเป	101	-	รานคาปลอด
ภาษี	-	วัดหลงซันซื	อ	-	ซีเหมินติง	-	ออนเซน

พักที่	NEW	TAIPEI
CONVENTION	CENTER	
HOTEL	4	ดาว	หรือเทียบเทา

5 อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	สนามบินเถาหยวน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

30	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 ฿38,900 ฿37,900 ฿36,900 ฿6,900



ชวงเชา	-	ชวงบาย
08.30	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอร	S	ประตู	8	สาย

การบิน	CHINA	AIRLINE	เจาหนาที่	คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทาน
11.15	น.	ออกเดินทางสู	กรุงไทเป	โดยสายการบิน	CHINA	AIRLINE	เทีย่วบินที	่CI	834

15.55	น.	ถึงทาอากาศยานเมืองเถาหยวน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	โรงแรมซิตี้สูทอาหารจีน+ขาปูยักษ
หลังอาหาร	นําทุกทานไปชอปป้ิงตามอัธยาศัยที่	ซื่อหลินไนทมารเก็ต	ไนทมารเก็ตที่มีขนาดใหญที่สุดใน

เมืองไทเป	ซึ่งแบงเป็น	2	โซน	คือ	ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน	อาหารพื้นเมืองที่ขึน้ชื่อที่สุดของไตหวัน
คือ	เตาหูเหม็น	หากใครไปไตหวันแลว	ไมไดลิ้มลองรสชาติของเตาหูเหม็น	ก็ถือวาไปไมถึงไตหวัน	และยังมี
เครื่องดื่มอีกชนิดที่มีตนกําเนิดที่ไตหวัน	คือ	ชานมไขมุก	สวนตลาดคนเดินก็มีสินคาหลากหลายชนิดตั้งแตราคา
ถูกถึงราคาปานกลาง	มีทั้งสินคาเสื้อผา	รองเทา	เครื่องประดับ	โดยที่รองเทาผาใบ	รองเทากีฬายี่หอตางๆจะมี
ราคาถูกกวาเมืองไทยประมาณ	20-30%

จากนัน้นําทานเขาโรงแรมทีพ่ัก	:	INTRENDY	HOTEL	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	โรงแรมซิตี้สูทอาหารจีน+ขาปูยักษ
	พักที่	INTRENDY		HOTEL	4	ดาว	หรือเทียบเทา

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



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร	นําทานเดินทางมุงหนาสู	วัดจงไถฉานซื่อ	ซึ่งวัดแหงน้ีไดรับการกลาวขานวาเป็นศาสนาสถานที่

ยิ่งใหญเป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต	ใหทานไดชมปฎิมากรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่สวยงามแปลกตา
จากน้ันเดินทางสู	เมืองหนานโถว
บริการอาหารม้ือเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	อิงหาร	เมนูปลาประธานาธิบดี

ชวงบาย
หลังอาหาร	นําทาน	ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งไดรับการกลาวขานวางดงามราวกับภาพวาด

เปรียบเสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวันตั้งอยูในเขตของ	ซันมูลเลก	เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการทองเที่ยว
ไตหวันไดกอตั้งขึน้เมื่อวันที่	24	มกราคม	2000	เพื่อบูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่	21	กันยายน
1999	รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ	600	ถึง	2,000	เมตร	มี
ความยาว	33	กิโลเมตรเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ	ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเดนทําใหตัว
ทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยวซึ่งเป็นที่มา	ของนามอันไพเราะวา	สุริยันจันทรา	ใหทาน
ดื่มดํ่ ากับบรรยากาศริม	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญที่สุดแหงเดียวของไตหวัน
นําทานขึน้สูวัดเสวียนจาง	นมัสการอัฐิของ	พระถังซัมจัง๋	ที่ไดอัญเชิญ	อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง	เมื่อปี

ค.ศ.1965	นําทานเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิ	์ที่	วัดเหวินอู	ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจือ๊เทพเจาแหงปัญญา
และเทพกวนอูเทพเจาแหงความซื่อสัตย	รวมถึงสิงโตหินออน	2	ตัวที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาถึงตัวละ	1	ลาน
เหรียญไตหวัน
จากน้ัน	นําทานชิม	ชาอูหลง	ไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันดวยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่

เย็นตลอดปีของที่น่ีทําใหชาที่น่ีมีรสชาติดีกลมกลอมและพันธุชาอูหลงที่น่ียังเป็นพันธุชาที่นํามาปลูกใน
ประเทศไทยแถบเชียงรายอีกดวย	อิสระชิมชาชนิดตางๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย	นําทานเดินทาง
สู	ฟารมชิงจิ้ง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	โรงแรม	เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
จากนัน้นําทานเขาโรงแรมทีพ่ัก	:	PALACE	GARDEN	RESORT	VILLAGE	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดจงไถซานซื่อ	เป็นวัดที่ติด	1	ใน	3	วัดที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นศูนยรวมความ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไตหวัน	เคยเกิดแผนดินไหวรุนแรงที่เมือง
หนานโจว	อาคารโดยรอบวัดไดรับความเสียหายอยางหนัก	แตตัววัดจงไถฉาน
ซื่อกลับไมไดรับความเสียหายเลย	ทําใหประชาชาวไตหวัน	เกิดความศรัทธา
มากยิ่งขึน้

	บริการอาหารมื้อเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	อิงหาร	เมนูปลาประธานาธิบดี

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

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

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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	โรงแรม	เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
	พักที่	PALACE	GARDEN	RESORT	VILLAGE		หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร	นําทานเที่ยวชม	ฟารมชิงจิ้ง	เป็นฟารมเลี้ยงแกะที่อยูบนภูเขา	สภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็น

แบบประเทศนิวซีแลนด	ซึ่งเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ทางรัฐบาลสนับสนุนใหคนมาเที่ยวและเป็นเขตอนุรักษ
ธรรมชาติ	ซึ่งจะแบงออกเป็น	2	โซนใหญ	โซนแรกเป็นฟารมที่ไวเลี้ยงแกะ	และ	บริเวณชมวิวในบริเวณสนาม
หญาที่เป็นฟารมเลี้ยงแกะ	มีเวทีสําหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยจะมีชาวนิวซีแลนดเป็นผูดูแลฟารมแหงน้ี
อิสระใหทานเพลิดเพลิดกับธรรมชาติที่แสนสวยงาม
บริการอาหารม้ือเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนพื้นเมือง

ชวงบาย
หลังอาหาร	นําทานเดินทางสู	สวนสนุกหมูบาน	9	ชนเผา	นําทานน่ัง	กระเชาลอยฟ า	เพลิดเพลินกับ

ทัศนียภาพที่แสนสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแบบพาโนรามา



จากน้ันใหทานอิสระเลนเครื่องเลนที่มีอยูมากมายในสวนสนุก	เครื่องเลนไฮไลทของทีน่ี่คือ	UFO	ยังมี
เครื่องเลนอื่นๆอีกมากมายใหทานไดสนุกกันและภายในยังเป็นสถานที่ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาว
พื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะไตหวัน	ซึ่งในทุกๆ	วัน	จะมีการจัดการแสดงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง	เชน	การเตนรํา
การรองเพลง	และการจําลองพิธีการแตงงานแบบดั้งเดิม	รวมถึงรานขายของที่ระลึกของแตละชนเผา	เพื่อให
ทานเลือกซื้อและเลือกชมกันอยางเพลิดเพลิน
จากน้ันเดินทางกลับ	เมืองไถจง	เมืองซึ่งมีความสําคัญเป็นอันดับ	3	ของเกาะไตหวัน	เมืองน้ีจะเป็นศูนยกลาง

การเดินทางจากทางดานเหนือของเกาะ	และทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองน้ีมีความคึกคักอยูตลอดเวลา
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ตลาดฟงเจีย๋ไนทมาเก็ต	ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง	มีรานคา	ราน

ขายอาหารและเครื่องดื่ม	รวมถึงภัตตาคารใหเลือกมากมาย	ใหทานไดอิสระกับการชอปป้ิงเลือกซื้อสิ่งของที่
ถูกใจ	ทานที่ชื่นชอบรองเทา	ONITSUKA	TIGER	พลาดไมไดที่น่ีราคาถูกกวาเมืองไทยแนนอน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	เมนู	สุกี้ชาบู	ชาบู	สไตลไตหวัน
จากนัน้นําทานเขาโรงแรมทีพ่ัก	:	FUSHIN	HOTEL	TAICHUNG	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	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

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

น่ังกระเชาลอยฟาชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งตองขามภูเขาที่มี
ความอุดมสมบูรณมีป าหนาทึบ	และพบทิวทัศนชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยัน
จันทราจากมุมสูงซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราไดเกือบทั้งทะเลสาบ

	บริการอาหารมื้อเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีนพื้นเมือง

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้



ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	เมนู	สุกี้ชาบู	ชาบู	สไตลไตหวัน
	พักที่	FUSHIN	HOTEL	TAICHUNG	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร	นําทานเดินทางกลับสู	เมืองไทเป	ใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน	ราน

ขนมพายสับปะรด	ซึ่งมีขนมอื่นๆ	อีกกวา	100	ชนิด	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝาก
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	ตึกไทเป	101	ตึกระฟา	มีความสูงถึง	508	เมตร	สรางขึน้โดยหลักวิศวกรรมชั้น

เยี่ยมสามารถทนทานตอการสั่นสะเทื่อนของแผนดินไหว	และการปองกันวินาศกรรมทางอากาศ	นําทานขึน้
ลิฟทที่เร็วที่สุดในโลก	ดวยความเร็วตอนาทีอยูที่	1,010	เมตร	ใหทานไดชมวิวที่ชั้น	89	ทานจะไดเห็นวิวมุมสูง
**รวมบัตรขึ้นตึกไทเป	101	ชมวิวชัน้	89	**

บริการอาหารม้ือเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเสีย่วหลงเปา	ติง่ไทฟง

ชงงบาย	
หลังอาหาร	นําทานไปยังศูนย	GERMANIUM	POWER	CENTER	เป็นสรอย	มีพลังพิเศษชวยในการปรับ

สมดุลในรางกาย	ใหระบบไหลเวียนโลหิตดี	ลดอาการปวดเมื่อยและยังมี	นาฬิกาหลากหลายแบรนด	จากทั่วโลก
ตอดวย	นําทานชอปป้ิงของปลอดภาษี	DUTY	FREE	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงตามอัธยาศัย
จากน้ันชม	วัดหลงซาน	วัดที่เกาแกที่สุดในไตหวัน	ซึ่งขึน้ชื่อวาสวยงามที่สุดในไตหวันดวยเชนกัน	ภายในมี

วิหารสามหลัง	คือวิหารดานหนา	วิหารกลางซึ่งเป็นวิหารหลักและวิหารที่อยูทางดานหลัง	ภายในวัดมีราย
ละเอียดของงานฝีมือที่งดงาม
จากน้ันนําทานเดินชอปป้ิง	ตลาดซีเหมินติง	ใหทานไดอิสระชอปป้ิง	แหลงชอปป้ิงน้ี	เปรียบเสมือน

สยามสแควรในกรุงเทพฯ	เป็นแหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุนไตหวัน	มีรานคาสไตลวัยรุนมากมาย
รองเทากีฬายี่หอดัง	เชน	ONISUKA	TIGER	,	NIKE,	ADDIDAS	ซึ่งราคาถูกกวาประเทศไทย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพระกระโดดกําแพง+ขาปูอลาสกา
จากน้ัน	ใหทานไดแชน้ําแร	ในหองพักสวนตัว
โรงแรมทีพ่ัก	:	NEW	TAIPEI	CONVENTION	CENTER	HOTEL	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารมื้อเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเสี่ยวหลงเปา	ติ่งไทฟง

	

ชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที่	DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้น
นําใหทานไดเลือกซื้อมากมาย

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

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



	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพระกระโดดกําแพง+ขาปูอลาสกา
	พักที่	NEW	TAIPEI	CONVENTION	CENTER		HOTEL	4	ดาว	หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร	นําทานเดินทางสู	“อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค”	ตัวอาคารเป็นหินออนทั้งหลัง	มีลักษณะการ

กอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง	งดงาม	กอปรอาณาเขตที่กวางขวาง	ทําใหอนุสรณแหงน้ี	เป็นสถานที่ทอง
เที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป	ดานขางอาคารใหญเป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแหงชาติ
จากน้ันนําทานสู	สนามบินเถาหยวน	ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดินทาง
13.30	น.	เหินฟาเดินทางสู	กรุงเทพ	โดยสายการบิน	CHINA	AIRLINE	เทีย่วบินที	่CI	835

16.00	น.	ถึง	ทาอากาศยาน	สุวรรณภูมิกรุงเทพ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศหรือหามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

บริษทัฯ	ขอรับมัดจําในวันจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือ	ทั้งหมดขอรับกอนเดินทาง	20	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ไป	-	กลับ	กรุงเทพ	–	ไทเป
2.	คาที่พักโรงแรมตามที่ระบุ	คืน	(	พักหองละ	2	-	3	ทาน	)
3.	คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวที่ถูกระบุไวทุกแหง
4.	คาภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
5.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	*	ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัด	ที่มีการตกลง

ไวกับบริษทัประกันชีวิต	*(สําหรับผูสูงอายุ	70	ปี	ขึน้ไป	วงเงินประกัน	ทานละ	500,000	บาท	คารักษาอยู	ในขอจํากัด
การตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต)	**กรณีตองการประกันทีมี่ความคุมครองเพิม่เติม	สามารถสอบถามซื้อ
เพิม่เติมไดคะ**
7.	น้ําดื่มวันละ	1	ขวด
8.	คาระวางกระเปาเดินทางน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.

1.	คาทําพาสปอรต
2.	คาใชจายสวนตัว	คามินิบาร	คาซักรีด	ตางๆ
3.	คาภาษี	7	%	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
4.	คาทิปไกดทองถิน่	+	พนักงานขับรถรวม	5	วัน	1,000	NTD	ตอทาน
5.	สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน

เอกสารทีใ่ช	สําหรับทองเทีย่ว
สําเนาหนังสือเดินทาง	สงพรอมใบจองทัวร



หนังสือเดินทาง	(ตองมีอายุใชไดไมตํ่ากวา	6	เดือน)	สงเลมจริงกอนเดินทาง	10	วัน

โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม
บริษทัฯมีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดตามความเหมาะสม	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะ

เลื่อนการเดินทางในกรณีที่	มีผูรวมคณะไมถึง	20	ทาน	/	อาจจะใชทูไกดหรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	/	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไม	เที่ยวตามรายการไมสามารถขอ
หักคาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมาจาย

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	35		วันขึน้ไป		คืนเงินทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	25		วันขึน้ไป		เก็บคาใชจาย	ทานละ	15,000	บาท
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	20		วัน		เก็บคาใชจาย	70	%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	15	วัน		เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
6.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


