


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	หนานโถว	-	ทะเลสาบสุริยัน
จันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-
เมืองไถจง

พักที่	KING	OF	BRIDGE
HOTEL	TAICHUNG	หรือเทียบ
เทา	ระดับ	3	ดาว

3 ชาอวูหลง	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	ตึกไทเป	101	-	ราน
เหวยเกอ	-	ซื่อหลินไนทมารเก็ต

พักที่	CENTURY	HOTEL
TOAYUAN	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

4 อุทยานเหยหลิ่ว	-	ถนนเกาจิ่วเฟ่ิน	-	ซีเหมินติง	-	ออน
เซน

พักที่	EASTERN	HOTEL
&amp;	RESORT	YANGMEI
หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

5 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

14	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿18,900 ฿18,500 ฿17,900 ฿6,500

15	มี.ค.	61	-	19	มี.ค.	61 ฿15,900 ฿15,500 ฿14,900 ฿6,500



23.30	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ผูโดยสาร	ขาออก	ชัน้	3	เคาทเตอรสายการบิน
THAI	LION	AIR	(SL)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน

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

ชวงเชา
03.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองไทเปโดยสายการบิน	THAI	LION	AIR	(SL)	เทีย่วบินที	่SL	398	(ไมมี

บริการอาหารบนเครื่อง)
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว	(เวลา

ทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)
นําทานเดินทางสูเมืองหนานโถว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2-3	ชั่วโมง)
บริการอาหารเชา	ดวย	SET	BAKERY	&	MILK	TEA

ชวงบาย
จากน้ัน	นําทานลองเรือชมความงามของ	ทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ	SUN	MOON	LAKEแหลงน้ําจืดใหญ

ที่สุดบนเกาะไตหวัน	ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา	มาจาก	ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคลาย
พระอาทิตย	และ	ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร	ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสราง
เขื่อนกักเก็บน้ําทําใหมีขนาดกวางขวาง	และมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล	750	เมตร	ลอมรอบดวยเทือกเขาสูง
จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด	เน่ืองมาจากไดรับการดูแลเรื่อง
ความสะอาดและมลพิศอยางเครงครัด
จากน้ัน	นําทานสักการะอัฐิของพระถังซําจัง๋	ณ	วัดพระถังซําจัง๋หรือ	วัดเสวียนกวง	ตั้งอยูบนเนินเขาริม

ทะเลสาบสุริยันจันทรา	ชื่อของพระในสมัยราชวงศถังที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิม
อัฐิของทานทางการประเทศญี่ป ุนเป็นผูเก็บดูแลรักษาไว	และไดแบงมอบใหกับประเทศไตหวัน	ปัจจุบันอัฐิของ
ทานไดเก็บรักษาไวที่น่ี
จากน้ัน	นําทานสักการะเทพเจากวนอู	ณ	วัดเหวินหวูหรือ	วัดกวนอู	วัดแหงน้ีเป็นวัดใหมที่ทางการญี่ป ุน

สรางขึน้หลังจากทําการสรางเขื่อนทําใหวัดเกา	2	วัด	จมอยูไตเขื่อน	การออกแบบของวัดเหวินหวูโครงสราง
คลายกับพระราชวังกูกง	ของประเทศจีน	ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจากวนอู	เทพเจาแหงความซื้อสัตย	และ
คุณธรรม	การขอพรจากองคเทพกวนอู	ณ	วัด	เหวินหวูน้ี	ชาวไตหวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะ
องคเทพเจากวนอู
จากน้ัน	นําทานเดินทางกลับ	เมืองไถจง	นําทานเดินช็อปป้ิงไถจงไนทมาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง	สวน

ใหญจําหนายอาหารตางๆ	ทั้งมื้อหลัง	และอาหารทานเลน	เชน	ไกทอดฮอทสตาร	ชานมไขมุก	มันทอด	อาหารป้ิง
ยาง	ฯลฯ

ชวงคํ่า	



อิสระอาหารคํ่า	ณ	ไถจงไนทมาเก็ต	
ทีพ่ัก	KING	OF	BRIDGE	HOTEL	TAICHUNG	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว	(เมืองไถจง)

	บริการอาหารเชา	ดวย	SET	BAKERY	&amp;	MILK	TEA

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ตั้งอยูทางตอนกลางของไตหวัน	เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน)	และมีขนาดใหญที่สุดในไตหวัน	มีเมืองหลวงชื่อ	หนานโถวซิตี้	มีเน้ือที่
4,106.436	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรประมาณ	536,190	คน	ความหนาแนน
131	คนตอตารางกิโลเมตร	เทศมณฑลหนานโถวคือเทศมณฑลเดียวของ
ไตหวัน	ทิศเหนือติดกับTaichung	ทิศตะวันตกติดกับ	Changhua	และ	Yunlin
ทิศใตติดกับ	Chiayi	และ	Kaohsiung	ทิศตะวันออกติดกับ	Hualien	เป็นเมือง
เดียวที่ไมมีทางออกสูทะเล	พื้นที่สวนใหญรอบลอมไปดวยภูเขาสูง	ที่ลดหลั่น
กันไป	หุบเขาทางดานตะวันตกมีลักษณะที่คลายกับ	Shenzhen	พื้นที่รวม
ทั้งหมดมีความสูงเฉลี่ย	200	เมตร

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ชาบูชาบูบุปเฟต

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



ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

	พักที่	KING	OF	BRIDGE	HOTEL	TAICHUNG	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
จากน้ัน	นําทาน	ชิมชาอูหลง	และ	ชมการสาธิตการชงชาแบบตางๆ	เพื่อใหทานไดชงชาอยางถูกวิธีและไดรับ

ประโยชนจากการดื่มชา	ทั้งชาอูหลงจากอาลีซาน	ชาจากเมืองฮัวเหลียน	และเลือกซื้อชาอูหลงที่ขึน้ชื่อของ
ไตหวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง
จากน้ัน	นําทานเดินทางกลับสู	เมืองไทเป	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)
จากน้ัน	นําทานชม	อนุสรณสถาน	เจียงไคเช็ค	(Chiang	Kai	Shek	Memorial	Hall)	อนุสรณรําลึกถึงทาน

อดีตประธานาธิบดีไตหวัน	รวบรวม	ประวัติ	ของใชสําคัญ	รถ	และ	จําลองหองทํางานของทาน	เจียง	ไค	เช็ค	ซึ่ง
ภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	รัชกาลที่	9	ของไทย	ครั้ง
เสด็จเยือนประเทศไตหวันเมื่อวันที่	5	มิถุนายน	พ.ศ.	2,506	และไฮไลทอีกอยาง	ณ	อนุสรณสถานแหงน้ีคือ	การ
ชม	การเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันสําริด	ทานเจียงไคเช็ค	ซึ่งจะเปลี่ยนเวรทุกๆชั่วโมง
จากน้ัน	นําทานชมตึกไทเป	101(ไมรวมบัตรขึ้นชัน้89)	ตึกระฟาสูงที่สุดในมหานครไทเป	และเป็นตึกที่สูง

ที่สุดในโลกในปี	พ.ศ.	2,547	–	พ.ศ.	2,553	ตึก	ไทเป	101	ไดรับรางวัล	“ผูนําการออกแบบพลังงานและสิ่ง
แวดลอม”	ตึก	ไทเป	101	มีจํานวนชั้นทั้งหมด	101	ชั้น	และ	ชั้นใตดินอีก	5	ชั้น	ชั้น	1-5	จะเป็น	หางสรรพสินคา
และรานอาหารชั้นนําเชน	DIN	TIA	FUNG	DIMSUM	,	ZARA	.	ROLEX	,	PANNERAI	,	DIOR	,	CHANEL	ฯลฯ
และ	ภายในตึกยังมีลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก	โดยกินเนสสเวิลดเรคคอรด(Guinness	Book	World	Records)	ที่
ความเร็ว	1,010	เมตรตอนาที	ใชขึน้จากชั้น	5	ไปยัง	ชั้น	88	โดยใชเวลาเพียง	37	วินาที	เพื่อไปชมวิว	ณ	ชั้น	89
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเสีย่วหลงเปา	รสเลิศ

ชวงบาย
นําทานแวะชม	รานขนมพายสับปะรด	รานน้ีเป็นรานซึ่งไดการรับรองคุณภาพจากการทองเที่ยวแหง

ประเทศไตหวัน	และ	ราคายอมเยาปลอดภาษีสินคาแนะนําไดแก	ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก	ขนมพายช็อค
โกแลตไสเกาลัด	หมูแผน	ขาวตังสาหราย	ขนมโมจิรสชา	ฯลฯ
จากน้ัน	นําทานแวะชมของที่ระลึก	ผลิตภัณฑสรอย	Germanium	(GE)ซึ่งทําเป็นเครื่องประดับทั้งสรอยคอ

และสรอยขอมือซึ่งมีการฝังแรGermanium	ลงไปมีคุณสมบัติ	ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณอิเล็คทรอนิคส
ปรับความสมดุลในระบบตางๆของรางกายสามารถชวยปองกันโรคหัวใจ	ความดัน	อัมพาต	อัลไซเมอร	ลดระยะ
เวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บป วยใหสั้นลงและภายในศูนยแหงน้ียังมีผลิตภัณฑเครื่องประดับจากปะการังสีแดงอัญมณี
ลํ้าคาจากใตทะเลของใตหวัน	ทั้งจี้ประดับ	แหวน	ตางๆ	ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นตน	ซึ่งเป็นของประดับบานชาว
ไตหวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
จากน้ัน	นําทานสู	ยานถนนคนเดินใหญที่สุดในไทเป	ซื่อหลิน	ไนทมาเก็ต	ตลาดนัดกลางคืนขนาดใหญเป็น

ที่นิยมในหมูหนุมสาวชาวไตหวันที่จะออกมาเลือกซื้อของกิน	ไมวาจะเป็นอาหารทานเลน	และอาหารคํ่า	ไมวาจะ
เป็น	อาหารเสียบไมป้ิงยาง	ทั้งเน้ือหมู	ไก	ปลาหมึก	เห็ด	และผัก	หรือจะชอบทานเตาหูเหม็นทอดที่ไมเหม็น
เหมือนชื่อแถมมีรสชาตที่อรอยถูกปาก	ไกทอดเจาดังHOT-STAR	เกาลัดคั่ว	น้ําเตาหูจากถั่วนานาชนิดเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพยอดฮิตของชาวไตหวัน	ปลาทองโกทอดกรอบตัวใหญๆ	น้ําแข็งไสหนาตางๆ	และผลไมสดที่รสชาติ
แปลกและขนาดใหญผิดหูผิดตาจากบานเรา	พลาดไมไดกับแตงโมลูกขนาดมหึมาหวานกรอบเหมือนเมลอนเสีย
มากกวา



ชวงคํ่า	
อิสระอาหารม้ือเย็น	ตามอัธยาศัย	ณ	ซือหลินไนทมาเก็ต
ทีพ่ัก	CENTURY	HOTEL	TOAYUAN	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเสี่ยวหลงเปา	รสเลิศ

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

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

	พักที่	CENTURY	HOTEL	TOAYUAN	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว



อิสระอาหารม้ือเย็น	ตามอัธยาศัย	ณ	ซือหลินไนทมาเก็ต

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําทานชม	อุทยานแหงชาติเยหลิว่	YEHLIU	GEO	PARK	อุทยานทางธรณี	ของประเทศไตหวัน

ลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล	เกิดขึน้จากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก	โดดเดนดวยหินแปลกตารูปราง
ตาง	ๆ	ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลและลมทะเล	ไฮไลทจะอยูที่	หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูป
เจาหญิง	หินรูปมังกร	และฟอสซิลของสัตวทะเลดึกดําบรรพ	ทานจะไดชมวิวของทะเลแปซิฟิกน้ําทะเลสีคราม
สวยงามแปลกตา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทะเลซีฟ ูดสไตลจีน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน	Jiufen	Old	Street	หมูบานโบราณบนไหลเขาซึ่งในอดีตเคย

เป็นแหลงขุดทองชื่อดังของไตหวัน	เมื่อกาลเวลาผานไปเหลือเพียงบานเรือนแบบเกาเป็นสิ่งดึงดูดใจใหนักทอง
เที่ยวมาเยือน	ชมรานรวงตาง	ๆ	ทั้งรานน้ําชา	รานขายขนม	และ	ของที่ระลึก	ชมวิวทิวทัศนของบานโบราณซึ่ง
ประดับดวยโคมไฟสีตาง	ๆ	และตรอกซอยเล็ก	ๆ	ที่เต็มไปดวยรานคา	และนักทองเที่ยวจํานวนมาก

ชวงคํ่า	
นําทานเดินทางสู	ซีเหมินติง	(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)	หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม	สยามสแควร

แหงไทเปเป็นยานช็อปป้ิงของวัยรุนและวัยทํางานของไตหวัน	ยังเป็นแหลงช็อปป้ิงของนักทองเที่ยวดวยเชนกัน
ในยานน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบงโซนเป็นสีตางๆ	เชน	แดง	เขียว	น้ําเงิน	โดยสังเกตจากเสาขางทางจะมีการระบุ
หมายเลยและทําสีไวอยางเป็นระเบียบ	รานคาแนะนําสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย	ซึ่งราคาถูกกวาไทย
ประมาณ	30	%	ไดแก	ONITSUKA	TIGER	,	NEW	BALANCE	,	ADIDAS	,	H&M	,	MUJI	ซึ่งรวมสินคารุนหายาก
และราคาถูกมากๆ
ทีพ่ัก	EASTERN	HOTEL	&	RESORT	YANGMEI	หรือเทียบเทา	ระดับ	3+	ดาว
ใหทานพักผอนและแชน้ําแรภายในหองพัก	และ	แชน้ําแรในบอรวมภายในโรงแรม	การแชน้ําแร

จะทําใหทานไดผอนคลายและชวยใหระบบหมุนเวียนเลือดทํางานไดดีขึ้น

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทะเลซีฟ ูดสไตลจีน

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



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

	พักที่	EASTERN	HOTEL	&amp;	RESORT	YANGMEI	หรือเทียบเทา	ระดับ	3	ดาว

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

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

ชวงเชา	-	ชวงบาย
06.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
07.00	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย
10.55	น.	เดินทางกลับสูประเทศไทย	THAI	LION	AIR	(SL)	เทีย่วบินที	่SL	399	(ไมมีบริการอาหารบน

เครื่อง)
14.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

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



**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง**
1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัด

หยุดงาน,การกอจลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง
หรือ	เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว	ซึ่งไมไดเกิด

จากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา	30	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	30	วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินไป	-กลับพรอมคณะ	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋	ไมสามารถระบุที่น่ังได	โดยทางสายการบินจะ
เป็นผูกําหนด
2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	3	คืน(หองพักแบบ	2	ทาน	และ	3	ทาน)	หากมาไมครบคูหรือตองการพักเดี่ยวทาน

สามารถชําระคาบริการเพิ่มเติมไดโดยทําการจองและชําระเงินกอนการเดินทางเทาน้ัน
3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	คารถโคชและยานพาหนะ	รับ–สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
9.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	30กก./ทาน	และ	ถือขึน้เครื่องไดทานละ	7	กก./1ใบ

1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%



2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
3.	คาวีซาเดินทางเขาประเทศไตหวันสําหรับชาวตางชาติ	(PASSPORTไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาเขา

ประเทศไตหวัน)
4.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
5.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
6.	คาทิปไกดทองถิน่	,	คนขับรถ	ใน	อัตรารวม	1000	NT/ลูกทัวร	1	ทาน/ทริป	(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศคะ)
7.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม

บังคับทิปคะ)

**ขณะน้ีนักทองเทีย่วชาวไทยไดรับการยกเวนการทําวีซาหากมีการเปลีย่นแปลงจะตองกลับมายื่น
วีซาเขาออกปกติ	ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิม่อีกทานละ	1,700	บาท	หรือมากกวาตามทีส่ถานฑูติ
กําหนด	(ไมรวมคาบริการ)	**
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	

1.	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น
2.	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	80%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี
5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ	มีผลทําใหคณะเดินทางไม

ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	คณะผูเดินทางจํานวน	20	ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย


