


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	วัดจงไถซานซื่อ	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัด
พระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	TAICHUNG-
PARK	HOTEL
หรือระดับเทียบ
เทา

3 ซากุระ	-	รานเหวยเกอ	-	รานคาปลอดภาษี	-	ซื่อหลินไนทมารเก็ต
พักที่	RELITE
HOTEL	หรือระดับ
เทียบเทา

4 ถนนเกาจิ่วเฟ่ิน	-	เมืองจีหลง	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	อนุสรณสถาน
ดร.ซุนยัดเซ็น	-	ตึกไทเป	101	-	ซีเหมินติง

พักที่	KING’S-
PARADISE
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

6	มี.ค.	61	-	10	มี.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿5,900



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

23.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	อาคาร1
สายการบินนกสกูต	(XW)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

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

ชวงเชา	
02.25	น.	เหินฟาสู	ไทเป	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW182	(บินประมาณ	4ชั่วโมง)
07.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	1

ช.ม.)	หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว	นําทานเดินทางสู	เมืองไทจง
บริการอาหารวาง	ชานม	+	แซนดวิช	หรือ	แฮมเบอรเกอรไก
นําทานเดินทางสู	วัดจงไถฉานซื่อ	เป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสรางขึน้ในเดือนกันยายน	ปี	ค.ศ.2000	เป็น

สถานที่สําหรับจาริกแสวงบุญของชาวไตหวัน	อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆที่มีหองเรียนหลายพันหองเพื่อใหพระ
สงฆไดศึกษาพระธรรมและไดชื่อวาเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแหงหน่ึงของโลกในปี	ค.ศ.1999	เกิดแผนดินไหวอยาง
รุนแรงในเขตไถจง	ทําใหหมูบานและอาคารโดยรอบวัดไดรับความเสียหายอยางหนัก	แตตัววัดจงไถฉานซื่อ
กลับไมไดรับความเสียหายเลยนับตั้งแตน้ันมากผูคนตางพากันเลื่อมใสศรัทธาวัดน้ีเป็นอยางมาก
บริการอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	ชาบูสไตลไตหวัน

ชวงบาย
หลังจากน้ันนําทานลองเรือชมความงาม	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบ

เสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวันตั้งอยูในเขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งการทองเที่ยวไตหวันไดกอตั้ง
ขึน้เมื่อวันที่	24	มกราคม	2000	เพื่อบูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่	21	กันยายน	1999	รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติ	เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตย
และพระจันทรเสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะวา	สุริยัน-จันทรา
จากน้ันนําทาน	นมัสการอัฐิของพระถังซําจัง๋	ที่ไดอัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่	วัดเสวียนกวง	เมื่อปีค.ศ.1965

นําทานนมัสการศาลเจาขงจื้อและศาลเจากวนอู	ณ	วัดเหวินอู	ซึ่งถือเป็นเทพเจาแหงภูมิปัญญาและเทพเจา
แหงความสําเร็จ
นําทานชอปป้ิง	ตลาดฝงเจีย๋ไนทมาเก็ต	เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีราน

คาครบครันจําหนาย	ที่ตลาดแหงน้ีมีอาหารสไตลไตหวันมากมายใหทานไดเลือกลิ้มลองทาน	เชน	ชานมไขมุก
เตาหูเหม็นขึน้ชื่อ	ปลาหมึกยาง	อาหารทะเลเผาสดๆ	ไสกรอกไตหวัน	กวยเตีย๋วไตหวัน	ผลไมสดและอีกมากมาย

ชวงคํ่า



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบานานาเมืองไทจง
รานอาหารสไตลยอนยุคอายุมากกวา	25	ปี	มีมุมยอนยุคนารักใหทานไดเก็บภาพความประทับใจเรียกไดวา

เป็น	“เพลินวานแหงไตหวัน”รานอาหารแหงน้ีเป็นรานที่ดารานักรองชื่อดังแถบเอเชียเชน	Super	junior	นักรอง
ชื่อดังของเกาหลีใตรายการทองเที่ยวสมุทรโคจร	หรือแมแตดาราดังระดับโลกอยาง	เฉินหลง	ก็ตองแวะมาชิม
อาหารที่รานแหงน้ีและถายรูปกับเจาของรานเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก
นําทานสู	TAICHUNG-PARK	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารวาง	ชานม	+	แซนดวิช	หรือ	แฮมเบอรเกอรไก

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ชาบูสไตลไตหวัน

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



ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารบานานาเมืองไทจง
	พักที่	TAICHUNG-PARK	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปชม	ซากุระ	ที่ปลูกเป็นแนวยาวเรียงรายริมถนน	ดอกซากุระที่ไตหวันจะมีทั้งสีขาว,	สีชมพู

ออนจนถึงเขมสวยงามมากๆ	นําทานเดินทางสู	รานขนมพายสับปะรด	ซื่อดัง	รสชาติอรอยของฝากอันขึน้ชื่อ
ของไตหวันเพื่อใหทุกทานไดเลือกซื้อฝากคนที่ทานรัก
หลังจากน้ันนําทานชม	ศูนยเครื่องประดับ	GERMANIUM	เป็นสรอยมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลใน

ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ	บวกในรางกายใหสมดุล	รางกายเป็นปกติ	ระบบไหลเวียนโลหิตดี	ชวยให
รางกายสดชื่น	ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกาหลาก-หลายแบรนดจากทั่วโลกใหทานไดเลือก
ชม	ใหทานไดเลือกซื้อ	เครื่องสําอาง	(COSMETIC	CENTER)	ชั้นนําในไตหวัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเสีย่วหลงเปา

ชวงบาย
นําทานชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที	่DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซื้อ

มากมาย
นําทานไปชอปป้ิงที่	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
นําทานสู	RELITE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชม	ซากุระ	ที่ปลูกเป็นแนวยาวเรียงรายริมถนน	ดอกซากุระที่ไตหวันจะมีทั้งสี
ขาว,	สีชมพูออนจนถึงเขมสวยงามมากๆ



โปรแกรมชมซากุระจะเดินทางไปชมเฉพาะชวงเดือนก.พ.-มี.ค.ซึง่เป็นชวงการบานของซากุระ
เทานัน้	ทั้งน้ีการบานของดอกซากุระ	ขึน้อยูกับสภาพอากาศและองคประกอบอื่นๆ	ทางบริษทัไมสามารถ
กําหนดการบานของดอกซากุระที่แนนอนได	ดังน้ันทางบริษทัจึงขออภัย	ถาในวันที่ทานเดินทาง	อาจจะไมไดพบ
การบานของดอกซากุระที่สวยงามเต็มที่ไดจึงเรียนแจงใหทราบกอนลวงหนา
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเสี่ยวหลงเปา

ชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที่	DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้น
นําใหทานไดเลือกซื้อมากมาย

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

	พักที่	RELITE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสัมผัสบรรยากาศ	ถนนเกาจิว่เฟ่ิน	ที่ตั้งอยูบริเวณไหลเขาใน	เมืองจีหลง	จิว่เฟิน	เป็นแหลงเหมือง

ทอง	ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยโบราณ	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึง	เพราะนอกจากจะเป็นถนนคน
เดินเกาแกที่มีชื่อเสียง	ที่สุดในไตหวัน	ใหทานไดเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา	รานอาหารของ
ชาวไตหวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน	รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากรานคาที่มีอยูมากมายอีกดวย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
นําทานไปยัง	อุทยานเยหลิว่	(ประมาณ	1	ชม.)	จุดเหนือสุดของไตหวัน	มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป

ในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง	เต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	เกิดจากการกัดกรอนของน้ํา



ทะเล	ลมทะเล	และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายลานปีกอนทําใหเกิดการทับถมของแนวหิน	ตาม
ชายฝ่ังในรูปรางที่แตกตางกัน	ประกอบดวยโขดหิน	ชะงอนทราย	รูปรางตางๆ	เชน	รองเทาเทพธิดา,	เทียน,
ดอกเห็ดเตาหูรังผึง้	และที่โดดเดนมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ	เศียรราชินี
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	อนุสรณสถาน	ดร.ซุนยัดเซ็น	เป็นอนุสรณสถานที่ตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึง	ดร.	ซุน

ยัดเซ็น	ผูเป็นบิดาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน	ดร.	ซุน	ยัดเซ็น	มีบทบาทในการปฏิวัติราชวงศชิงและกอตั้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนขึน้ในปี	1912	เขาไดดํารงตําแหนงประธานธิบดีคนแรกพรอมกับดํารงตําแหนงหัวหนา
พรรคกกมินตัง๋และเป็นอาจารยของเจียง	ไคเชกดวย	ดร.	ซุน	ยัดเซ็นถือเป็นบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของทั้งประชาชน
ชาวจีนแผนดินใหญและเกาะไตหวัน	

จากน้ันนําทานเดินทางไปชม	ตึกไทเป	101	ใหทานไดถายรูปกับตึก	101	ใหทานสัมผัสนวัตกรรมดาน
วิศวกรรม	และศักยภาพ	ทางเทคโนโลยีของไตหวัน	สัญลักษณของเมืองไทเปมีความสูงถึง	508	เมตร	ไดรับการ
ออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไตหวัน	ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา	660	ตัน	ทําหนาที่กันการ	สั่น
สะเทือนของแผนดินไหวและมีการตั้งระบบปองกันวินาศกรรมทางอากาศอยางดี
จากน้ันนําทานไปชอปป้ิงที่	ตลาดซีเหมินติง	หรือที่คนไทยเรียกวา	สยามสแควรไทเป	มีทั้งแหลง	เสื้อผาแบ

รนดเนมสไตลวัยรุน	กระเปา	ของฝากคนที่ทานรัก	รองเทายี่หอตาง	อาทิ	ONITSUKA	TIGER	แบรนดที่ดังของ
ญี่ป ุน	รวมทั้งยี่หอตางๆ	เชน	NEW	BALANCE,	PUMA,	ADIDAS,	NIKE	ในสวนของราคาที่ประเทศไตหวัน	ถือวา
ถูกที่สุดในโลก	อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	KING’S-PARADISE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นแหลงเหมืองทอง	ที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยโบราณ	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทอง
เที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึง	เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในไตหวัน	ใหทานไดเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา	ราน
อาหารของชาวไตหวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน	รวมทั้งเลือกชิม
และซื้อชาจากรานคาที่มีอยูมากมายอีกดวย

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

อนุสรณสถาน	ดร.ซุนยัดเซ็น	เป็นอนุสรณที่ตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึง	ดร.ซุน	ยัดเซ็น
ผูเป็นบิดาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน	ดร.ซุน	ยัดเซ็น	มีบทบาทในการปฏิวัติ
ราชวงศชิงและกอตั้งสาธรณรัฐประชาชนจีนขึน้ในปี	1912	เป็นหัวหนากก
มินตัง๋และไดเป็นประธานาธิบดีคนแรก	ดร.ซุนยัดเซ็นยังเป็นอาจารยของทาน
เจียงไคเช็ค	และถือเป็นบุคคลสําคัญที่เป็นทีรักของประชาชนจีนและคนไตหวัน
ดวย	อนุสรณแหงน้ีกอตั้งขึน้เมื่อปี	1972	ตัวอาคารเป็นรูปแบบทรงจีนหลังคาสี



วันเสาร,	อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษของไตหวันจะตองเปลีย่นเป็นรถบัสสาธารณะขึ้นจิว่เฟ่ิน
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เหลือง	มีสวนดอกไมและน้ําพุ	กวา	115,000	ตารางเมตร	ภายในอาคาร
ประกอบดวยจุดแสดงรูปป้ัน	ดร.ซุน	ยัดเซ็นพรอมมีการผลัดเปลี่ยนของทหาร
พิพิธภัณฑ	หองสมุดละยังมีพื้นที่จัดแสดงผลงานตางๆ	รวมทั้งรานจําหนายของ
ที่ระลึก

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	KING’S-PARADISE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชาแบบกลอง
จากน้ันเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน
09.40	น.	ออกเดินทางกลับ	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยเทีย่วบินที	่XW181
12.40	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชาแบบกลอง

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



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



1.	จํานวนผูเดินทางขัน้ตํ่า	25ทานขึ้นไป
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	ทางบริษทัฯ	ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
6.	โรงแรมระดับมาตรฐาน	พักหองละ	2	–	3	ทาน	จํานวน	3	คืน
7.	บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
8.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบุ
9.	คารถรับ-สงและนําเที่ยว	พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตลอดการเดินทาง
10.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
11.	ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง	(ต.ม.)ในการ	เขา-ออกทั้งประเทศไทย

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

นาฬิกา,	รานเครื่องสําอาง,	รานใบชา,	DUTY	FREE	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บเงินลูกคาทีไ่มเขาราน
เป็นจํานวนเงิน	รานละ	800	NTD(960บาท)
กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นที่พอใจ	แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของ

ทานเอง

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

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุป	น้ําหนักกระเป าไมเกิน	20	กิโลกรัมตอทาน/หิ้วขึ้นเครื่องได
07กิโลกรัม

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง
3.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	หนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และ	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

5.	คาน้ําหนักกระเปาเกิน	20	กิโลกรัม	/	คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	หรือชาวตางชาติ

1.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ	1,000	NTD	(1,200	บาท)/	ทาน/	ทริป,	สวนหัวหนาทัวรแลวแต
จะพอใจในการบริการ	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)

2.	คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
3.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
4.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด



ขอแนะนําเพิม่เติม	สําหรับผูเดินทางไปทองเทีย่วประเทศไตหวัน
1.	ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา	กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2.	ผูเดินทางที่เป็นขาราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และพนักงานบริษทัเอกชนตางๆ	กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขาราชการ	หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3.	ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตอง

ใชในบางกรณี
4.	กรุณาพกบัตรเครดิต	(ถามี)	และเงินสดติดตัว	ทั้งเงิน	NTD	และเงินสกุล	USD	กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดู

ในบางกรณี
5.	พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง	(หนาพาสตองสงแบบเต็ม	ขอความ

ชัดเจน)

ราคาอื่นๆ
1.	เด็กทารก	INFANT	(อายุตํ่ ากวา	2	ปี)	ราคา	5,900	บาท
2.	จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	8,900	บาท
3.	กรณีเป็นชาวตางชาติ	หรือถือพาสปอรตที่ไมใชพาสฯไทย	เก็บคาทัวรเพิ่ม	2,500	บาท	ทางบริษทัไมรวมคาวีซาให
และลูกคาตองเป็นผูดําเนินการขอวีซาเอง)
4.	ไมรวมทิปไกด+คนขับรถ	ทานละ	1,000	NTD(1,200บาท)	เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ	(สวนหัวหนาทัวรแลวแต
จะพอใจในการบริการ)

ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงไตหวันกับเมืองจีนทุกเมือง	กําหนดใหมีการ	ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให
นักทองเที่ยวไดรูจักคือ	ศูนยเครื่องประดับเจอรเนียม,	รานชาจีน,	รานขนมพายสัปปะรด,	รานรานนาฬิกา,	รานเครื่อง
สําอาง,	DUTY	FREE	ฯลฯซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทอง
เที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซึ่งจะใชเวลารานละ	ประมาณ	30-60	นาที	(หาก
ทานออกกอนเวลาทีก่ําหนด	จะตองเสียคาปรับ	800	NTD/ราน	และหากทานไมประสงคจะเขารานคาดัง
กลาว	ทานจะตองเสียคาปรับ	800	NTD/ราน)	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับ
ใดๆ	ทั้งสิ้น

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพลม	ฟา
อากาศ	และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและผลประโยชนของหมู
คณะเป็นสําคัญ	โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง
ในกรณีทีมี่ลูกคามาจอยทัวรที่ไตหวันโดยที่ไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับลูกคา

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


