


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเถาหยวน	-	เกาเหมย	-
ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	ICASA	HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา

2 วัดจงไถซานซื่อ	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัม
จัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	ชาอวูหลง	-	รานเหวยเก
อ

พักที่	JINSHAN	SAKURA	BAY
SPRING	RESORT	HOTEL
หรือระดับเทียบเทา

3 น้ําตกสือเฟิน	-	หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	อุทยานเหยหลิ่ว
-	ซีเหมินติง

พักที่	HOTEL	INTRENDY	หรือ
ระดับเทียบเทา

4 ตึกไทเป	101	-	สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

19	ม.ค.	61	-	22	ม.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

24	ม.ค.	61	-	27	ม.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

26	ม.ค.	61	-	29	ม.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

31	ม.ค.	61	-	3	ก.พ.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

2	ก.พ.	61	-	5	ก.พ.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

7	ก.พ.	61	-	10	ก.พ.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

9	ก.พ.	61	-	12	ก.พ.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

16	ก.พ.	61	-	19	ก.พ.	61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,900

23	ก.พ.	61	-	26	ก.พ.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

28	ก.พ.	61	-	3	มี.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900



ชวงเชา
05.15	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้	4

เคานเตอร	D	สายการบินไทย	(TG)	โดยมีเจาหนาที่จากบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
กอนขึน้เครื่อง
08.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	โดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	632

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมงครึง่/

เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)	(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไตหวัน	พรอมตรวจเช็คสัมภาระแลว	จากนัน้นําทานรับ

ประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เกาเหมย	เป็นพื้นที่ชุมน้ําขนาดใหญ	ที่อยูในเขตตาเจี่ย	จังหวัดไถจง	เป็นจุดชมวิวที่

มีชื่อเสียงของไถจง	มีอากาศที่บริสุทธิ	์และเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมาย	นอกจากน้ีที่น่ียังเป็นจุดที่ดีที่สุดใน
การชมพระอาทิตยตกดิน	สามารถเพลิดเพลินกับชวงเวลาที่ดีพรอมครอบครัวภายในสถานที่แหงน้ี	พื้นที่ชุมน้ําน้ี
สภาพเป็นดินปนทราย	มีความหลากหลายและมีความอุดมสมบูรณทางระบบนิเวศ	ในแตละฤดูจะสามารถมาชม
นกอพยพได	โดยเฉพาะในชวงฤดูใบไมรวงและฤดูหนาว	ซึ่งถือเป็นจุดที่ดีที่สุดสําหรับการดูนก	นอกจากน้ีที่น่ียัง
เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่นิยมในหมูนักป่ันจักรยาน	และเป็นสถานที่สําหรับการมาพักผอนหยอนใจ	โดยเฉพาะหนุม
สาว	ในชวงพระอาทิตยตกดินถือเป็นชวงเวลาที่พีคสุด	เพราะโรแมนติกมาก	วิวงามทั้งสามเวลา	ไดบรรยากาศ
คนละสไตล	ไมวาจะมา	เชา	กลางวัน	หรือ	เย็น	ก็ได
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ตลาดฝงเจีย่	ไนทมารเก็ต	ที่มีสินคาหลากหลายใหทานเลือกสรร	ซึ่งถือไดวาเป็น

ตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไถจงเลยทีเดียว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	ICASA	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เกาเหมยซือตี้	หรือพื้นที่ชุมน้ําเกาเหมย	อยูที่เมืองไถจง	เป็นพื้นที่อนุรักษระบบ
นิเวศชายฝ่ังทะเล	มีพื้นที่ขนาด701.3	ไร	เต็มไปดวยทรัพยากรทางธรรมชาติ
และหน่ึงในน้ันคือนกชนิดตางๆ	ซึ่งมีประมาณ	120	ชนิดที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุม
น้ําหรือชายเลนเกาเหมยน้ี	สถานที่แหงน้ีมีความสําคัญมากเน่ืองจากเป็นพื้นที่
อนุรักษระบบนิเวศ	ถึงแมวาพื้นที่จะมีขนาดเล็ก	แตวาเป็นพื้นที่อยูอาศัยของ
สัตวหลากหลายชนิด	เชน	นก	ปลา	ปู	สัตวไมมีกระดูกสันหลัง	รวมทั้งสิ่งมีชีวิ
ตอื่นๆ	และในทุกฤดูใบไมรวงและฤดูหนาวจะมีนกอพยพมาปักหลักเป็นจํานวน
มาก

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ICASA	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดจงไถซานซื่อ	ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไตหวัน	งบประมาณสรางกวาหมื่นลาน

บาท	มีความสูง	150	เมตร	ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน	กับตึก	101	มี	โครงสรางแข็งแกรงมาก	เมื่อปี	1999
เกิดแผนดินไหวอยางแรง	พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมูบานหายไปที่เมืองหนานโถวแตวัดน้ีกลับไมเป็นอะไร
เลยสรางความศรัทธาใหกับชาวไตหวันมากมีหองเรียนกวา	1,000	หอง	เพื่อใหพระสงฆไดศึกษา	พระธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด	เปรียบ

เสมือนสวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน	ตั้งอยูในเขตซันมูนเลก	เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย	ซึ่งการทองเที่ยวไตหวันไดกอ
ตั้งขึน้เมื่อวันที่	24	มกราคม	2000	เพื่อบูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่	21	กันยายน	1999	รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาติ	จากผืนน้ําสูยอดเขา	ที่นับจากความสูงระดับ	600-2000	เมตร	มีความยาว	33
กิโลเมตร	เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ	ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทร
เสี้ยว	ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะวา	“สุริยัน-จันทรา”	จากน้ันนําทานไปยัง



จากน้ันนําทาน	นมัสการอัฐิของพระถังซัมจัง๋	ที่ไดอัญเชิญ	อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง	เมื่อปี	ค.ศ.	1965
หลังจากน้ันนําทานนมัสการ	ศาลเจาขงจื้อและศาลเจากวนอู	ณ	วัดเหวินหวู	(วัดกวนอู)	ซึ่งถือเป็นเทพเจาแหง
ภูมิปัญญาและเทพเจาแหงความซื่อสัตย	แวะ	ชิมชาอูหลง	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของไตหวัน	มีรสชาติหอม	มีสรรพคุณชวย
ละลายไขมันและเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหน่ึง
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	โรงงามพายสับปะรด	พรอมทํา	DIY	ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไตหวัน	มี

รสชาติกลมกลอมจนเป็นที่รูจักไปทั่วโลก	ทุกทานจะไดชมตั้งแตขั้นตอนการเพาะปลูกสับปะรดชื่อดัง	จนถึงขั้น
ตอนการทําขนมรสเลิศ	อิสระใหทุกทานไดลองทํา	ขนมพายสับปะรดดวยตัวทุกทานเอง	ใหทานไดทานเลือกซื้อ
ขนมยอดนิยมของไตหวัน	เคกไสสัปปะรด	และขนมอื่นๆ	อีกมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	เสีย่วหลงเปา
รับประทานอาหารมื้อพิเศษ	“เมนูขึ้นชื่อของไตหวัน	“เสีย่วหลงเปา”	ที่โชวฝีมือเชฟดวยการใชแผนแปง

เน้ือเนียนนุมอรอย	กับไสที่ปรุงอยางลงตัว	และจับเป็นจีบปิด	18	จีบอยางสวยงาม	ทานคูกันกับซอสสูตรเฉพาะ
กอนรับประทานตองจิ้มใหน้ําซุปไหลออกมา	แลวทานไปทั้งคํา”
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	JINSHAN	SAKURA	BAY	SPRING	RESORT	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา
***	พิเศษใหทุกทานไดแชน้ําแรในอางสวนตัวภายในหองพัก

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	เสี่ยวหลงเปา
	พักที่	JINSHAN	SAKURA	BAY	SPRING	RESORT	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ฉือเฟ่ิน	เป็นหมูบานโบราณที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว	กลางหมูบานมีทางรถไฟพาด

ผาน	มีอาหารทองถิ่นรถชาติดี	มีน้ําตก	Shifen	ที่ยิ่งใหญอลังการสวยงามมาก	ใครที่แวะมาเที่ยวที่หมูบานน้ี
นอกจากจะไดเที่ยวน้ําตกแลว	ยังไดเพลิดเพลินกับการปลอยโคมลอย	(คลายโคมยี่เป็ง)	และทานของอรอยๆ	ได
ตลอดสองขางทาง	โคมลอยของไตหวัน	มีชื่อวา	“โคมขงหมิง”	ถูกประดิษฐขึน้โดยขงเบง	ที่ปรึกษาดานการทหาร
คนสําคัญในประวัติศาสตรยุคสามกก	เพื่อใชเป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตั้งแตเมื่อครั้งอดีต	ปัจจุบันจะมี
เทศกาลโคมไฟผิงสี	หรือ	PingXi	Sky	Lantern	Festival	จัดขึน้ทุกปีในวันหยวนเซียว	คือวันที่	15	ของเดือน	1	ตาม
ปฏิทินจันทรคติ	ซึ่งเป็นคืนที่พระจันทรเต็มดวงครั้งแรกในรอบปีหลังผานพนตรุษจีน	คลายกับเป็นวันสงทาย
เทศกาลตรุษจีนน่ันเอง
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู	หมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ในอดีตที่น่ีเคยเป็นแหลงเหมืองแรทองคําที่มีชื่อเสียง

แตหลังจากประเทศญี่ป ุนไดเขาครอบครองไตหวันและสงครามโลกครั้งที่สองไดจากไปที่แหงน้ีก็เหลือไวเพียงแค
ความทรงจําในอดีตที่เคยเฟ่ืองฟูและถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาและเมื่อปี	1989	จิ่วเฟ่ินไดกลับฟ้ืนขึน้มามีชีวิต
ชีวาอีกครั้งเพราะมีการใชหมูบานโบราณจิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถายทําภาพยนตร“เปยฉิงเฉิงชื่อ”และ“อูเหยียน
เตอะซันชิว”ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศหมูบานโบราณอาหารพื้นเมืองรสเลิศพรอมของที่ระลึกนารักๆตลอด
ทางเดิน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทุกทานเยี่ยมชม	อุทยานเหยหลิว่	คาบสมุทรทางเหนือของไตหวันที่ทุกทานจะตองประหลาดใจกับ

ชายหาดที่มีหินสวยรูปรางแปลกตามากมายที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลและสายลมที่ปะทะมานับพันๆ
ปีไฮทไลทที่ทุกทานไมควรพลาดก็คือโขดหินรูป	“เศียรราชินี”	ที่โดงดังไปทั่วโลก	แวะราน	COSMETIC	ที่มีเครื่อง
สําอางครวมถึงพวกยา	/	นามัน	/	ยานวดที่ขึน้ชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่
จากน้ันนําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกชื่อดังของไตหวันที่ศูนย	GERMANIUM	POWER	เป็นสรอยที่มีพลังพิเศษ

ชวยในการปรับสมดุลในรางกาย	ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี
ชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด
จากน้ันนําทานไปชอปป้ิง	ตลาดซีเหมินติง	หรือที่คนไทยเรียกวา	“สยามสแควรเมืองไทย”	มีทั้งแหลงเสื้อผา



รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย	

แบรนดเนมสไตลวัยรุน	กระเปา	ของฝากคนที่ทานรัก	รองเทายี่หอตาง	อาทิ	ONITSUKA	TIGER	แบรนดที่ดัง
ของญี่ป ุน	รวมทั้งยี่หอตางๆ	เชน	NEW	BALANCE	,	PUMA,ADIDAS,	NIKE	แตในสวนของราคาที่ประเทศ
ไตหวัน	ถือวาถูกที่สุดในโลก	อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	HOTEL	INTRENDY	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

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

หมูบานโบราณจิ่วเฟิน	ตั้งอยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง	และเป็นถนนคนเดิน
เกาแกที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในไตหวัน	ที่น่ีก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป	ดวยคะ
แคใชเวลาเดินทางน่ังรถประมาณ	1	ชม.	นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบน
ภูเขากันแลวยังมีตลาดเกาใหเดินเลนชอปป้ิงอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	พักที่	HOTEL	INTRENDY	หรือระดับเทียบเทา



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงเชา-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตึกไทเป101	(ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชัน้	89	ราคา	720	บาท)	ตึกที่มีความสูงถึง

508	เมตร	เป็นสัญลักษณของเมืองไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกดวย	ภายในตัวอาคารมีลูกตุม
ขนาดใหญหนักกวา	900	ตัน	ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและนําทานขึน้ลิฟตที่มีความเร็ว
ที่สุดในโลก	ดวยความเร็วประมาณ	1,008	เมตรตอนาที
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	“สนามบินเถาหยวน”
13.55	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAY	เทีย่วบินที	่TG	633	(บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.50	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา	25	ทาน(ผูใหญ)โดยบริษทัฯจะแจง
ใหทราบลวงหนาอยางนอย	7	วัน	กอนการเดินทาง
2.	เที่ยวบิน	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ

ผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
4.	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น	อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสาย

การบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอจลาจล,	การเมือง,	ภัยธรรมชาติ	(โดยบริษทัฯจะดําเนินการประสาน
งานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)
5.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไ์มคืนเงิน	ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	เชน	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
6.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

แลว	ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
8.	บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาทีมี่วัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือ	ชําระทัง้หมด
2.	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	30	วัน	กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด	ขอสงวนสิทธิใ์นการบอก

ยกเลิกการเดินทาง
3.	การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ	หรือ	อีเมล	ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย	พรอมกรอกรายชื่อ

ของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง	และแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือ
มากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการ	ไป–กลับพรอมคณะ	(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)
2.	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุ	หรือเทียบเทา
5.	คารถรับ–สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี
7.	น้ําหนักกระเปาสัมภาระสายการบิน	THAI	AIRWAYS	ขาไปทานละ	30	กก.	ขากลับทานละ	30	กก
8.	คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9.	คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
10.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง

–	การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย	อวัยวะ	สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	1,000,000บาท
–	คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน	500,000	บาท	(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษทัไดทําไว	)

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2.	คาทิปคนขับรถ	และไกดทานละ	1,000	NT	(1,200	บาท)	ตลอดทริป	ตอ	1	ทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีออก	ใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั	หรือตองการใบกํากับ

ภาษี)
4.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด(ปกติ	20	กก.)



5.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ	1)พาสปอรต	2)ใบประจํา
ตัวคนตางดาว3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู	4)สําเนาทะเบียนบาน	5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย	6)รูปถายสี	2	น้ิว	2
รูป	แลวทางบริษทัฯจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก	(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว
เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา–ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
6.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	(ลูกคาตองเป็นผูชําระดวยตนเอง)
7.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตไทยที่ตองการอยูเกิน	30	วัน
8.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตราชการ	(พาสปอรตราชการตองทําวีซาทุกกรณี)

เรื่อง	การยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยเริม่บังคับใชในวันที	่1	สิงหาคม	พ.ศ.2559
ทางรัฐบาลไตหวันไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศไตหวันใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพํานักระยะสั้นใน

ประเทศไตหวัน	ไดประกาศเริ่มบังคับใชในวันที่	1	สิงหาคม	พ.ศ.	2559	ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	และสามารถ
พํานักในประเทศไตหวันได	30	วัน	(หากผูยื่นประสงคจะพํานักในประเทศไตหวันเกิน	30	วัน	หรือไปทํางาน	หรือมีวัตถุ
ประสงคอื่นๆ	จะตองยื่นขอวีซาตามปกติ)
หมายเหตุ	***กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางขาราชการไทย	เลมสีน้ําเงิน	ยังตองขอวีซาเขาเมือง

ปกติ***

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน	มีดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศไตหวัน	(ในกรณีเดินทางเป็นกรุปทัวร	บริษทัจะเป็นผูดําเนินการออกเอกสารดัง

กลาว)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศไตหวันได(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศไตหวัน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุปทัวร	ทางบริษทัจะเป็นผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศไตหวัน	(ในกรณีเดินทางเป็นกรุปทัวร	ทางบริษทัจะเป็นผูดําเนิน

การออกเอกสารดังกลาว)

คุณสมบัติการเขาประเทศไตหวัน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศไตหวันดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา	6	เดือนขึน้ไป
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศไตหวัน	จะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	30	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศไตหวัน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

***	ในกรณีทีลู่กคาปฏิเสธไมเดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคาใชจายเพิม่
ทานละ	400	บาทตอทริป***
***	ในกรณีทีลู่กคาไมเขารานชอป	ดังน้ี	รานเครื่องสําอาง	รานชาอูหลง	ศูนยปะการังแดงรานเคกไส

สับปะรด	ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคาใชจายเพิม่	ทานละ	500	บาทตอราน****
***	รายการอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน,

การจราจร	และวันหยุดชวงเทศกาล	เป็นตนทัง้น้ีจะขึ้นอยูกับลูกคาเป็นสําคัญ	***
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทาง	บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร	จะยังไมคอนเฟิรม	100%	ซึ่งโรงแรมที่พัก	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	โดยจะ

ใชอยูในระดับเดียวกัน	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	1–3	วัน	พรอมทั้งใบนัด
หมายเตรียมตัวการเดินทาง

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก



เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ	เดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	รวม
ถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


