


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	เมืองเกาสง	-	วัดฝอกวงซัน	-	เจดียเสือมังกร	-
ศูนยศิลปะ

พักที่	Wen	Bin
Hotel	Kaoshiung
Hotel	หรือ	ระดับ
ใกลเคียงกัน

3 หนานโถว	-	วัดจงไถซานซื่อ	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัม
จัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	ชาอวูหลง	-	เมืองไถจง	-	ตลาดฝง
เจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	Renmei
Fashion	Hotel
หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 ไทเป	-	รานเหวยเกอ	-	ตึกไทเป	101	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	ซีเหมิน
ติง

พักที่	Taipai
wemeet	Hotel
หรือระดับใกล
เคียงกัน

5 วัดหลงซันซื	อ	-	หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	ไทเป	-	ซื่อ
หลินไนทมารเก็ต

พักที่	Taipei
wemeet	Hotel
หรือระดับใกล
เคียงกัน

6 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

14	มี.ค.	61	-	19	มี.ค.	61 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿6,500



22.30	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	อาคาร	1	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
ประตู	5-6เคานเตอร	6	สายการบิน	NOK	SCOOT	(	XW	)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

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

ชวงเชา
02.15	น.	ออกเดินทางสูนครไทเป	ประเทศไตหวัน	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW182

(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	)	**คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง
07.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน	ไตหวัน	ผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง

รับกระเปาสัมภาระ	พบมัคคุเทศกทองถิ่น	ตอนรับทาน
นําทานขึน้รถโคชปรับอากาศ	(บริการอาหารวาง	น้ําเตาหู+ขนมปัง)	ประเทศไตหวัน	ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่

เล็กกวาประเทศไทยประมาณ	12	เทาตั้งอยูหางจากชายฝ่ังดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ	160	กิโลเมตร
ประกอบดวยเกาะนอยใหญ	ราว	78	เกาะ	มีกรุงไทเป	เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุด	นําทานเดินทางสู	เมือง
เกาสง
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	เมนูขาวมันไกชื่อดัง

ชวงบาย	
เดินทางถึง	เมืองเกาสง	เกาสงเมืองทางตอนใตของไตหวันและถือวาเป็นจังหวัดที่มีคนอยูหนาแนนมากที่สุด

เป็นอันดับ	2	รูจักกันดีในเมืองทาที่สําคัญและใหญที่สุดของไตหวันและยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม	เกาสงเป็น
ชุมชนเกาแกที่เริ่มจากการเป็นหมูบานชาวประมงของชนพื้นเมือง	ผานประวัติศาสตรหลากหลาย	และมา
รุงเรืองขึน้ในชวงการปกครองของญี่ป ุน	ซึ่งเรียกที่น่ีวา	Takao	ตามภาษาพื้นเมืองเดิม	เป็นชวงที่ญี่ป ุนครอบครอง
ไตหวันน้ีเอง	ที่เกาสงไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองในฐานะฐานทัพเรือ	เมืองทา	และแหลงอุตสาหกรรมสําคัญ
เครือขายทางรถไฟทาเรือสมัยใหม	โรงงาน	โรงกลั่นน้ํามัน	สนามบิน	ก็ถูกสรางขึน้ในชวงน้ี	หลังสงครามโลก
ครั้งที่	2	แมจะเสียหายจากการทิ้งระเบิด	แตที่น่ีก็ไดรับการฟ้ืนฟูขึน้อีกครั้ง	และคงตําแหนงเมืองทาที่ใหญที่สุดใน
ไตหวันนับตั้งแตน้ันมา

จากน้ันนําทานนมัสการ	วัดโฝวกวงซัน	วัดแหงน้ีมีประวัติศาสตรมายาวนาน	เป็นวัดที่มีอาณาเขตกวางขวาง
ปกคลุมภูเขาทั้งลูก	นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแลวภายในตัววัดยังมีการกอสรางโบสถที่สวยงาม,รูปป้ัน
พระโพธิสัตวองคใหญบนเขาและรูปป้ันพระอรหันตหลายรอยองครายรอบ

จนสมควรแกเวลานาทานเดินทางไป	เจดียเสือเจดียมังกร	ตั้งอยูภายในทะเลสาบดอกบัว	บริเวณปากมังกร
จะเป็นทางเขาสูภายในเจดีย	และบริเวณปาก	เสือจะเป็นทางออก	สามารถขึน้ไปยังชั้นบนเพื่อชมทิวทัศนรอบๆ
บึงที่มีสิ่งปลูกสรางและวัดตางๆรอบบริเวณ	เจดียคูแหงน้ีถูกสรางขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกแกเทพเจากวนอู	เทพเจา
แหงความซื่อสัตยการเดินเขาไปทางปากของมังกรและเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปลี่ยน
จากความโชครายใหกลายเป็นความโชคดี

นําทานเดินทางไปชม	ศูนยศิลปะ(Pier	2Arts	Center,������)	เป็นแหลงทองเที่ยวสุดฮิปขนาดใหญของ
เมืองเกาสง	ที่มีการนําเอายานโกดังเก็บของเการิมทะเลมาปรับเปลี่ยนศูนยรวมผลงานทางดานศิลปะที่ทั้งจัด
แสดงอยูกลางแจงและในโซนจัดแสดงพิเศษ	มีรูปป้ันและผลงานประติมากรรมตั้งอยูมากมายโดยรอบ	สวนตาม
ผนังของโกดังเกาก็จะมีงานกราฟิติเทๆอยูดวย	มีโซนที่มีรานคาเฟที่ตกแตงเกไก	ตั้งเรียงรายกันอยู	มีตลาดนัด



แฟชั่น	ของมือสอง	และของทํามือทุกๆวันอาทิตยดวย	นอกจากน้ีก็ยังมีเสนทางสําหรับป่ันจักรยานชมบรรยากาศ
ยานเกาพรอมงานศิลปะดวย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนํา	ทานชอปป้ิง	ตลาดลุยฟงไนทมารเก็ต	ตลาดกลางคืนแหลงรวมอาหารมากมายอันเลื่องชื่อ	แหง

เมืองเกาสง
จนสมควรแกเวลานํา:ทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	Wen	Bin	Hotel	Kaoshiung	Hotel	หรือ	ระดับใกล

เคียงกัน

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	เมนูขาวมันไกชื่อดัง

เป็นเมืองใหญที่สุดอันดับที่สี่ของไตหวันและตั้งอยูในทิศใตของเกาะไตหวัน	ยัง
เป็นศูนยกลางสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิต	การกลั่นน้ํามัน	การขนสง	และ
เป็นเมืองทาเรือที่สําคัญ	เกาสงเป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมการตอเรือของ
ไตหวันเพราะทาเรือของเกาสงเป็น	1	ใน	4	ของทาเรือที่ใหญที่สุดของโลก	เกา
สงยังเป็นเมืองที่สวยงามและมีชื่อเสียงในดานทิวทัศนที่งดงามและเป็นสถานที่
เหมาะสําหรับการทองเที่ยว

หรือมูลนิธิแสงพุทธธรรมเมืองเกาสยง	ปัจจุบันวัดฝอกวงซันมีพระสงฆ
มากกวา	๑,๔๐๐	รูป	(นับรวมทั้งชาย-หญิง)	วัดแหงน้ีมีอาณาเขตกวางขวาง
ปกคลุมภูเขาทั้งลูก	นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแลวภายในตัววัดยังมีการ
กอสรางโบถสที่สวยงามและรูปป้ันพระอรหันตหลายรององค	และยังมี
อนุสรณสถานพระพุทธเจา	ซึ่งเป็นสวนที่เปิดใหม	ซึ่งเป็นกึ่งพิพิธภัณฑที่ให
ความรู

เจดียเสือมังกร	(Dragon	and	Tiger	Pagodas)	ตั้งอยูที่เกาสง	เมืองทางใตของ
ไตหวัน	เจดียเสือและมังกรมีความสูง7ชั้น	มีการสรางมังกรและเสือสําหรับ
เป็นทางเขาออก	เชื่อกันวาหากไดเดินลอดเขาประตู	ออกประตูเสือ	จะทําให
เกิดความเป็นศิริมงคลแกผูลอด	ภายในเจดียจะมีบันไดวน	2	อันสําหรับขึน้และ
ลง	เมื่อเดินขึน้ไปจนถึงชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวบริเวณรอบๆสระบัวที่สวยงาม
มาก	นอกจากน้ีก็จะมีรูปป้ันและภาพวาดเรื่องราวตางๆตามความเชื่อของลัทธิ
เตา	เชน	นรก	สวรรค	ฯลฯ

ศูนยศิลปะ(Pier	2	Arts	Center,	������)	เป็นแหลงทองเที่ยวสุดฮิปขนาด
ใหญของเมืองเกาสง	ที่มีการนําเอายานโกดังเก็บของเการิมทะเลมาปรับ
เปลี่ยนศูนยรวมผลงานทางดานศิลปะที่ทั้งจัดแสดงอยูกลางแจงและในโซนจัด
แสดงพิเศษ	มีรูปป้ันและผลงานประติมากรรมตั้งอยูมากมายโดยรอบ	สวน
ตามผนังของโกดังเกาก็จะมีงานกราฟิติเทๆอยูดวย	มีโซนที่มีรานคาเฟที่
ตกแตงเกไกตั้งเรียงรายกันอยู	มีตลาดนัดแฟชั่น	ของมือสอง	และของทํามือ
ทุกๆวันอาทิตยดวย	นอกจากน้ีก็ยังมีเสนทางสําหรับป่ันจักรยานชม



สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง

บรรยากาศยานเกาพรอมงานศิลปะดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Wen	Bin	Hotel	Kaoshiung	Hotel	หรือ	ระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองหนานโถว	ตั้งอยูทางภาคกลางของไตหวัน	เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมือง

ทาเรือที่สําคัญของไตหวันรองลงมาจากเกาสง	และเป็นเมืองที่ไดชื่อวานาอยูที่สุดในไตหวัน	เน่ืองจากเป็นเมืองที่
มีอากาศบริสุทธิจ์ากการที่มีภูเขาสูงลอมรอบแปดทิศ	นอกจากอากาศดีแลวยังเป็นแหลงน้ําแรที่ดีที่สุดของ
ไตหวันดวย

เดินทางสู	วัดจงไถฉานซื่อ	วัดน้ีไดรับการกลาวขานวาเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญเป็นอันดับสามของโลกรอง
จากนครวาติกัน	และวัดมหายานที่ธิเบต	อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบใหทันสมัยที่สุดในไตหวัน	มีรูปทรง
คลายฐานยิงจรวดที่ความสูง	150	เมตร	ออกแบบโดยนาย	C.Y.	Lee	เป็นวิศวกรคนเดียวกับผูที่ออกแบบตึกไทเป
101	โดยใชหินแกรนิตมาเป็นโครงสรางที่แข็งแกรง	เริ่มกอสรางในปี	ค.ศ.1990	และเสร็จสมบูรณในปี	ค.ศ.
2001จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและเหลาบรรดาลูกศิษยทานพระอาจารยเหวยเจวีย๋นับแสนคน

นําทาน	ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ	ประกอบกับมี
ทัศนียภาพของน้ําและภูเขาที่สวยงามไมวาจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ	หรือเขาไปชมความงดงามของทะเลสาบ
อยางชิดใกล	ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ	33	กิโลเมตร	ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเดน	ทําใหตัว
ทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะวาสุริยันจันทรา

นําทานสู	วัดพระถังซัมจัง๋	นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋	ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานนมัสการศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู	ณ	วัดเหวินหวู	ซึ่งถือเป็นเทพเจาแหงภูมิปัญญาและ

เทพเจาแหงความซื่อสัตย	และยังมีสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูดานหนาวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน
นําทานไป	แวะ	ชิมชาอูหลงทองถิน่	รสชาติดี	ไดเวลาพอสมควร
นําทานเดินทางสู	เมืองไทจง	ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันตก	ของเกาะไตหวันเป็นเมืองใหญอันดับที่3	ของมณฑล

ไตหวันปัจจุบันเป็นศูนยวัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตหวันจํานวน
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแตนอยกวาเมืองไทเปเทาน้ันขณะเดียวกันยังเป็นศูนย
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตหวัน	งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไตหวันจัดขึน้ในวัดเป าเจเมืองไทจงเป็น
ประจําทุกปี	เมืองไทจงเป็นเมืองหน่ึงอันสะอาดเรียบรอย	จึงถูกถือวาเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไตหวัน	ระหวาง
ทางทานจะไดชมทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	ชาบูไตหวัน
หลังอาหารนําทานไปชมและชอปป้ิงตลาดกลางคืน	ฟ งเจีย่ไนทมาเก็ต	เป็นตลาดคนเดินมีรานคา

ครบครันจําหนายสินคา	และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน	เมนูที่ขึน้ชื่อของที่น่ีไดแก	ชานมไขมุก	อิสระใหทานได
เลือกซื้อหาสินคาตางๆ	พรอมชมวิถีชีวิตของชาวไตหวัน
นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	Renmei	Fashion	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม



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

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	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



เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	ชาบูไตหวัน
	พักที่	Renmei	Fashion	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

ชวงเชา	
บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนําทานเดินทางกลับสู	กรุงไทเป	เมืองหลวงของไตหวันและเป็นศูนยกลางทางดานตางๆของ

ไตหวัน	ทั้งการศึกษา	การคา	อุตสาหกรรม	เทคโนโลยี	หรือวัฒนธรรม	เมืองไทเปตั้งอยูทางดานเหนือของเกาะ
ไตหวัน	มีประชากรอาศัยอยูประมาณ	3	ลานคน	ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก

เดินทางถึง	ใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน	รานขนมพายสับปะรด	ซื่อดังเพื่อใหทุก
ทานไดเลือกซื้อของฝากอันขึน้ชื่อของไตหวัน
บริการอาหารเทีย่ง	ทีภ่ัตตาคาร	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ทานเดินทางสู	ตึกไทเป	101	(ไมรวม	ชัน้	89	คาขึ้นชมวิวทานละ	600NT)	ตึกที่มีความสูงถึง	509	เมตร

สัญลักษณของ	เมืองไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกดวย	ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา
900	ตัน	ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและมีลิฟตที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก	ดวยความเร็ว
ประมาณ	1,008	เมตรตอนาที	บริเวณที่ตั้งของตึกน้ียังเป็นแหลงชอปป้ิงแหงใหม	ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและ
ชาวตางชาติมีหางสรรพสินคาและชอปป้ิงมอลลอยูถึงสิบแหงบริเวณน้ีเป็นแหลงชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง

จากน้ันนําทานไปชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ซึ่งเป็นแหลงรวม	รูปภาพ	สิ่งของตางๆ	ที่เป็นประวัติ	แทบ
ทั้งหมดเกี่ยวกับ	ทานนายพลเจียงไคเช็ค	ตั้งแตสมัยที่ยังเป็นลูกศิษย	ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสู	ตําแหนง
ผูนํา	ประเทศ	ทานจะไดพบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูป้ันทานนายพล	เจียง	ไค	เช็ค	ซึ่งจะ	มีขึน้ทุก
1	ชั่วโมง	บนชั้น	4	ของอนุสรณ

จากน้ันนําทานชอปป้ิงตลาดซีเหมินติง	หรือที่คนไทยเรียกวา	สยามสแควรเมืองไทย	มีทั้งแหลงเสื้อผาแบ
รนดเนมสไตลวัยรุน	กระเปาของฝากคนที่ทานรัก	รองเทายี่หอตาง	อาทิ	ONITSUKA	TIGER	แบรนดที่ดัง	ของ
ญี่ป ุน	รวมทั้งยี่หอตางๆ	เชน,	NEW	BALANCE,	PUMA,	ADIDAS,	NIKE	แตในสวนของราคาที่ประเทศ	ไตหวัน
ถือวาถูกที่สุดในโลก	อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาใน	การชอปป้ิงอยางคุมคา

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	Taipai	wemeet	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

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

	บริการอาหารเที่ยง	ที่ภัตตาคาร	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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

	พักที่	Taipai	wemeet	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน



ชวงเชา	
บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม
นําทานไป	วัดหลงซาน	เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกและมีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป	ตั้งอยูในแถบ

ยานเมืองเกา	มีอายุเกือบ	300	รอยปีแลว	สรางขึน้โดยคนจีนชาวฝูเจีย๊นชวงปีค.ศ.	1738	เพื่อเป็นสถานที่สักกา
ระบูชาสิ่งศักสิทธิต์ามความเชื่อของชาวจีน	มีรูปแบบทางดานสถาปัตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมี
ลูกผสมของความเป็นไตหวันเขาไปดวย	จนบางคนเรียกกันวาเป็นวัดสไตลไตหวัน	ทําใหที่น่ีเป็นอีกหน่ึงแหลง
ทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเป	วัดหลงซาน	แตเดิมสรางขึน้เพื่อสักการะเจาแมกวนอิมเป็นหลัก	แตก็จะมี
เทพเจาองคอื่นๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกวา	100	องค

จากน้ันนําทาน	เดินทางสู	หมูบานจิว่เฟ่ิน	อิสระชอปป้ิงที่	ซึ่งเป็นแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัย
กษตัริยกวงสวี้	แหงราชวงศชอง	จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี	การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ
ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย	ผูคนพากันอพยพยายออกไป	เหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา	จนกระทั่งมี
การใชจิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถายทําภาพยนตร	"	เปยฉิงเฉิงชื่อ	"	และ	"	อูเหยียนเตอะซันซิว	"	ทัศนียภาพภูเขาที่
สวยงามในฉากภาพยนตรไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่น่ี	นอกจากน้ียัง
มีถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียงที่สุดในไตหวัน	ทําใหจิ่วเฟ่ินกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง	อกทั้งยังมี
บัวลอยเผือกที่โดงดังที่สุดในไตหวัน	เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไมเหมือนที่ไหน	ทานสามารถซื้อกลับมาเป็น
ของฝากได	นอกจากน้ียังมีสินคาอีกมากมายที่ทําใหทานไดเพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมูบานจิว๋
เฟ่ิน	(ถาตรงเสาร–อาทิตย	ตองเปลีย่นไปขึ้นรถประจําทาง)
บริการอาหารเทีย่ง	ทีภ่ัตตาคาร	เมนูซีฟูตเหยหลิว่

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เหยหลิว่	มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเกิดจากการกัดกรอนของน้ํา

และลมทะเลประกอบกับการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก	ทําใหเกิดโขดหินและชะงอนทรายรูปรางตาง	ๆ	เชน
หินเศียรราชินี	และรองเทาเทพธิดา	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่วโลก

จากน้ันนําทานเดินทาง	สู	ไทเป	นําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกชื่อดังของไตหวันที่ศูนย	GERMANIUM
POWER	เป็นสรอยที่มีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย	ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกใน
รางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด

นําทานสู	ซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน	จําหนายสินคาพื้นเมือง	เสื้อผา	กระเปา
รองเทา	เครื่องประดับ	และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน	เมนูขึน้ชื่อของที่น่ีไดแก	เตาหูเหม็น	ไกทอด	น้ํามะระป่ัน
และอื่น	ๆ	อีกมากมาย

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	Taipei	wemeet	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	
	บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม

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

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



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	บริการอาหารเที่ยง	ที่ภัตตาคาร	เมนูซีฟูตเหยหลิ่ว

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

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

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

	พักที่	Taipei	wemeet	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
อาหารเชาแบบกลอง
07.00	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน
09.40	น.	เดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW181	(สายการบินมีบริการ

จําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	**คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง
12.40	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	อาหารเชาแบบกลอง

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทัฯ	และเม่ือทานชําระเงินคาจอง	และหรือ	คาทัวรแลว	ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของ
บริษทัแลว
1.	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา	20	ทาน	โดยจะแจงใหกับทาน

ไดทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง
2.	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร	เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถ

แกไขได
3.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายทีเ่กิดจากสายการบิน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การกอ

จลาจล	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	และอื่น	ๆ	ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด	หรือ	คาใชจายเพิม่เติมที่
เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การสูญหาย	ความลาชา	หรือ	จากอุบัติเหตุ
ตาง	ๆ
4.	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึน้จากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการ

เรียกเก็บเพิ่มเติม	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5.	หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ผูจัดถือวาผู

ทองเที่ยวสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายให
กับผูจัด	เป็นการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา	ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูให
บริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
6.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกลูกคา	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน	ๆ
7.	การประกันภัย	ที่บริษทัไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยวเทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทั
ได	และทางบริษทัถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทานสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป)
8.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
9.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

มัดจําทานละ	8,000	บาทตอทาน	และ	ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วันลวงหนา	(การไมชําระ
เงินคามัดจํา	หรือชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	กรุงเทพฯ	–	ไทเป	–	กรุงเทพฯ	ไปกลับ	พรอมที่พัก	4	คืน	พักหองละ	2-3	ทาน
2.	อาหารทัวร	(เชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ าตามรายการ)
3.	บัตรทองเที่ยวสถานที่ตาง	ๆ
4.	คารถ	คาจอดรถ	คาทางดวน	คามัคคุเทศก	คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.
5.	คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล	

ไมรวมประกันสุขภาพ	เจ็บไข(กรณีตองการซื้อประกันสุขภาพเพิม่	ติดตอบริษทั)
6.	รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ
7.	*คาบริการน้ีเฉพาะนักทองเทีย่วชาวไทยเทานัน้

1.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	โทรศัพท	โทรสาร	มินิบาร	ทีวีชองพิเศษ
2.	คาทําหนังสือเดินทาง	คาซักรีด
3.	คาสัมภาระทีห่นักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	20	กก.ตอ1ทาน)



4.	คาวีซาพาสปอรตตางดาว
5.	คาภาษีการบริการ	3%ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
6.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม	800฿/ทาน
7.	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	1200NT	สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการบริการ
8.	**ราคาทัวรไมรวมคาวีซาเขาไตหวันหากสถานทูตมีการเรียกเก็บภายหลัง**

เอกสารทีป่ระกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	นับจากวันหมดอายุ	นับจากวันเดินทางไป-กลับ

และมีหนาวางอยางนอย	2	หนาเต็ม	เพื่อประทับตราเขาเมือง	**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองของทาน***	กรุณาสงพรอมพรอม
หลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ
กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ(Official	Passport)ตองทําวีซากอนเดินทางเขาไตหวัน	*ราคาไม

รวมคาวีซา

***	หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง	หรือ	รานใดๆก็ตามทีร่ะบุไวในรายการทัวร	ไมวาจะ
สาเหตุใดก็ตาม	ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิม่	ทานละ	300NT	โดยไกดทองถิน่จะเป็นผูเก็บเงินจากลูกคา
โดยตรง	***
**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน	การบริการของรถบัสนําเทีย่วสามารถใหบริการวันละ10	ชัว่โมง	มิ

อาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
*ขอสงวนสิทธในการปรับเปลีย่นราคาเพิม่	หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จากสาย

การบิน	*
กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	เพื่อเดินทางมาทีส่นามบินดอนเมือง	กรุณาแจงบริษทัฯ

กอนทําการจอง	กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน	(ความลาชาของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มี
การยุบเที่ยวบินรวมกัน	ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา
อยูนอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน	)	โปรดเขาใจและรับ
ทราบวา	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน

เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระ

ขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศ
ในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินให
แกทาน
หมายเหตุสําคัญ	:	ราคาและคาบริการเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อชําระเงินคาจองทัวร	คาทัวร	มิ

สามารถเปลี่ยนแปลง	วันเดินทาง	ชื่อผูเดินทาง	และ/หรือ	ยกเลิก	เลื่อนวันเดินทาง	ขอคืนเงินมัดจํา	คาทัวรไดทุกกรณี
และ	กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	โดยเครื่องบินภายใน	กรุณาแจงบริษทัฯกอนที่ทําการจองตัว๋เครื่องบิน	มิ
ฉะน้ัน	บริษทัฯไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	กรณีกรุปไมสามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง	20	ทาน
บริษทัฯแจงทานกอนการเดินทาง	7	วัน	โดยคืนเงินคาทัวรใหกับทานทั้งหมด	หรือเลื่อนการเดินทางในชวงการเดิน
ทางอื่น	และคาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด	เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา
หรือ	คาทัวรทั้งหมดแลว	ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก	การเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทาง	ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้ง
สิ้น


