


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเถาหยวน	-	หมูบาน
สายรุง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	IN	HOUSE		HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา

2 เมืองผูหลี่	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-
วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	วัดจงไถซานซื่อ	-	ซีเหมินติง

พักที่		INTRENDY	HOTEL	
หรือระดับเทียบเทา

3 รานเหวยเกอ	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	หมูบานโบราณ
จิ่วเฟ่ิน	-	อุทยานเหยหลิ่ว

พักที่	JINSHAN	SAKURA	BAY
SPRING	RESORT	HOTEL	
หรือระดับเทียบเทา

4 รานคาปลอดภาษี	-	วัดหลงซันซื	อ	-	ตึกไทเป	101	-
สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

5	เม.ย.	61	-	8	เม.ย.	61 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿6,900

12	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

2	มิ.ย.	61	-	5	มิ.ย.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

9	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

16	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

23	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900

30	มิ.ย.	61	-	3	ก.ค.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿6,900



05.15	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชั้น	4	เคานเตอร	D
สายการบินไทย	(TG)	โดยมีเจาหนาที่จากบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง
08.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	632

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(**เฉพาะวันที	่5-8	เม.ย.61	ไฟทขาไป	TG634	07.10	-11.50	น.	)
12.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	ประเทศไตหวัน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมงครึ่ง/	เวลาทอง

ถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย)

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไตหวัน	พรอมตรวจเช็คสัมภาระแลว
จากน้ันนําทาน	รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวันบนบัสแบบ	BOX	SET
นําทานเดินทางสู	หมูบานสายรุง	Rainbow	Village	หมุบานสายรุงน้ีเป็นหน่ึงในหมูบานจํานวนมากที่สราง

ขึน้เพื่อใหทหารและครอบครัวของพรรคกกมินตัง๋ที่ลี้ภัยมาอยูที่ไตหวัน	ระหวางที่ไดเริ่มมีการรื้อถอนน้ันไดมี
ทหารเกาที่ชื่อวา	Huang	Yung–Fu	ไดออกมาวาดลวดลายตางๆดวยสีสันสดๆ	ตามผนังและกําแพงของหมูบานที่
เกือบจะรางผูคน	มีทั้งตัวหนังสือ	ตัวการตูน	และลวดลายอื่นๆ	จนมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกลเคียงมาพบเจอ
จึงมีการบอกตอๆกันไปจนมีชื่อเสียงในระดับประเทศ
นําทานชอปป้ิง	ตลาดฝงเจีย่	ไนทมารเก็ต	ที่มีสินคาหลากหลายใหทานเลือกสรร	ซึ่งถือไดวาเป็นตลาด

กลางคืนที่ใหญที่สุดในไถจงเลยทีเดียว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	บุฟเฟตชาบู	ชาบู	สไตลไตหวัน	
พักที่	IN	HOUSE	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวันบนบัสแบบ	BOX	SET

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(**เฉพาะวันที่	5-8	เม.ย.61	ไฟทขาไป	TG634	07.10	-11.50	น.	)

Cai	Hong	Juan	Village	แตกอนเพื่อใชเป็นที่อยูอาศัยชั่วคราวสําหรับทหาร
ปัจจุบันหมูบานแหงน้ีไดกลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการทองเที่ยว	โดยชื่อ
เสียงของหมูบานสายรุงแหงน้ีเริ่มตนขึน้เมื่อ	หวง	หยุง	ฝู	(Huang	Yung-fu)
ทหารผานศึกที่ไดสรางภาพวาดที่ถือเป็นสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางวัฒนธรรม
ที่สวยงาม	และสรางความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบานหลัง
หน่ึงไปสูบานอีกหลายๆหลังในเขตหมูบานสายรุง	โดยภาพวาดสวนใหญจะ
เกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี,	พืชสัตว	และรายการอื่น	ๆ	เชนนก,	กระบือ
และคนพื้นเมือง	เป็นตน

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	บุฟเฟตชาบู	ชาบู	สไตลไตหวัน
	พักที่	IN	HOUSE		HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม	
นําทาน	ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด	เปรียบเสมือน

สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน	ตั้งอยูในเขตซันมูนเลก	เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย	รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ
จากผืนน้ําสูยอดเขา	ที่นับจากความสูงระดับ	600–2000	เมตร	มีความยาว	33	กิโลเมตร	เป็นทะเลสาบที่มีภูเขา
สลับซับซอนลอมรอบ	ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยว	ซึ่งเป็นที่มาของนามอัน
ไพเราะวา	“สุริยัน–จันทรา”
นําทาน	นมัสการอัฐิของพระถังซัมจัง๋	ที่ไดอัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง	เมื่อปี	ค.ศ.	1965

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานนมัสการ	ศาลเจาขงจื้อและศาลเจากวนอู	ณ	วัดเหวินหวู	(วัดกวนอู)	ซึ่งถือเป็นเทพเจาแหง

ภูมิปัญญาและเทพเจาแหงความซื่อสัตย
นําทานแวะ	ชิมชาอูหลง	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของไตหวัน	มีรสชาติหอม	มีสรรพคุณชวย	ละลายไขมันและเป็นของ

ฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหน่ึง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดจงไถซานซื่อ	ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไตหวัน	งบประมาณสรางกวาหมื่นลาน

บาท	มีความสูง	150	เมตร	ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน	กับตึก	101	มี	โครงสรางแข็งแกรงมาก	เมื่อปี	1999
เกิดแผนดินไหวอยางแรง	พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมูบานหายไปที่เมืองหนานโถวแตวัดน้ีกลับไมเป็นอะไร
เลยสรางความศรัทธาใหกับชาวไตหวันมากมีหองเรียนกวา	1,000	หอง	เพื่อใหพระสงฆไดศึกษา	พระธรรม
นําทานไปชอปป้ิง	ตลาดซีเหมินติง	หรือที่คนไทยเรียกวา	“สยามสแควรเมืองไทย”	มีทั้งแหลงเสื้อผาแบ

รนดเนมสไตลวัยรุน	กระเปา	ของฝากคนที่ทานรัก	รองเทายี่หอตาง	อาทิ	ONITSUKA	TIGER	แบรนดที่ดังของ
ญี่ป ุน	รวมทั้งยี่หอตางๆ	เชน	NEW	BALANCE	,	PUMA,ADIDAS,	NIKE	แตในสวนของราคาที่ประเทศไตหวัน
ถือวาถูกที่สุดในโลก
อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน



พัก	INTRENDY	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่ไดขึน้ชื่อวามีอากาศดีที่สุดของไตหวัน	และยังเป็นแหลงอาบน้ําแรที่ดี
ที่สุดของไตหวันอีกดวย	เน่ืองจากเมืองน้ีอยูในหุบเขาและถูกลอมรอบดวยภูเขา
สูงทั้งเมือง	จึงทําใหเป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิท์ี่สุดของไตหวัน

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดเหวินอู	หรือ	วัดกวนอู	เป็นวัดศักดิส์ิทธิอ์ีกแหงของไตหวัน	ซึ่งภายในจะเป็น
ที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตย	เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน	รวมถึงสิงโตหินออน	2
ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน

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

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



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

	พักที่		INTRENDY	HOTEL		หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	รานพายสับปะรด	ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไตหวัน	มีรสชาติกลมกลอมจนเป็นที่รูจักไปทั่ว

โลก	ใหทานไดเลือกซื้อ	ขนมยอดนิยมของไตหวัน	พายไสสัปปะรด	และขนมอื่นๆ	อีกมากมาย
นําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกชื่อดังของไตหวันที่	ศูนย	GERMANIUM	POWER	เป็นสรอยที่มีพลังพิเศษชวย

ในการปรับสมดุลในรางกาย	ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ–บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดี
ชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด
นําทานเดินทางสู	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ซึ่งเป็นแหลงรวม	รูปภาพ	สิ่งของตางๆ	ที่เป็นประวัติแทบ

ทั้งหมดเกี่ยวกับ	ทานนายพล	เจียง	ไค	เช็ค	ตั้งแตสมัยที่ยังเป็นลูกศิษย	ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสู
ตําแหนงผูนําประเทศ	ทานจะไดพบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูป้ันทานนายพล	เจียง	ไค	เช็ค	ซึ่งจะมี
ขึน้ทุก	1	ชั่วโมง	บนชั้น	4	ของอนุสรณแหงน้ี

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานเดินทางสู	หมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ซึ่งเป็นแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษตัริยกวงสวี้	แหง

ราชวงศชิง	มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี	การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ	ทําใหจํานวนแรลดลง
อยางนาใจหาย	ผูคนพากันอพยพยายออกไปเหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา	จนกระทั่งมีการใชจิ่วเฟ่ินเป็นฉาก
ในการถายทําภาพยนตร	“เปยซังเฉิงชื่อ”	และ	“อูเหยียน	เตอะซันชิว”	ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตร	ไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากใหเดินทางมาชื่นชม	จิ่วเฟ่ินจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
จากน้ันนําทุกทานเยี่ยมชม	อุทยานแหงชาติเยหลิว่	คาบสมุทรทางเหนือของไตหวันที่ทุกทานจะตอง

ประหลาดใจกับชายหาดที่มีหินสวยรูปรางแปลกตามากมายที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลและสายลมที่
ปะทะมานับพันๆปีไฮทไลทที่ทุกทานไมควรพลาดก็คือโขดหินรูป	“เศียรราชินี”	ที่โดงดังไปทั่วโลก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิ่น	+	ซีฟ ูด	
พัก	JINSHAN	SAKURA	BAY	SPRING	RESORT	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา***	พิเศษใหทุกทานไดแชน้ําแร
ที่โรงแรม	

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

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



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทองถิ่น	+	ซีฟ ูด
	พักที่	JINSHAN	SAKURA	BAY	SPRING	RESORT	HOTEL		หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม	
นําทาน	ไปชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที	่DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือก

ซื้อมากมาย	ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ
นําทานเดินทางสู	วัดหลงซานซื่อ	(Lungshan	Temple)	เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกและมีชื่อเสียงมากที่สุดแหง

หน่ึงของเมืองไทเป	ตั้งอยูในแถบยานเมืองเกา	มีอายุเกือบ	300	รอยปีแลว	สรางขึน้โดยคนจีนชาวฝูเจีย๊นชวง
ปีค.ศ.	1738	เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อของชาวจีน	มีรูปแบบทางดานสถาปัตยกรรม
คลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสมของความเป็นไตหวันเขาไปดวย	จนบางคนเรียกกันวาเป็นวัดสไตลไตหวัน

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	เสี่ยวหลงเปา	
รับประทานอาหารมื้อพิเศษ	“เมนูขึน้ชื่อของไตหวัน	“เสี่ยวหลงเปา”	ที่โชวฝีมือเชฟดวยการใชแผนแปงเน้ือเนียน
นุมอรอย	กับไสที่ปรุงอยางลงตัว	และจับเป็นจีบปิด	18	จีบอยางสวยงาม	ทานคูกันกับซอสสูตรเฉพาะ	กอนรับ
ประทานตองจิ้มใหน้ําซุปไหลออกมา	แลวทานไปทั้งคํา”	
นําทานเดินทางสู	ตึกไทเป101	(ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชัน้	89	ราคา	720	บาท)	ตึกที่มีความสูงถึง	508

เมตร	เป็นสัญลักษณของเมืองไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกดวย	ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาด
ใหญหนักกวา	900	ตัน	ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและนําทานขึ้นลิฟตที่มีความเร็วที่สุด
ในโลก	ดวยความเร็วประมาณ	1,008	เมตรตอนาที
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	“สนามบินเถาหยวน”



ตึกไทเป101	(ไมรวมคาขึน้ตึกชมวิวชั้น	89	ราคา	720	บาท)

20.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAY	เทีย่วบินที	่TG	635	(บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.50	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

ชอปป้ิงสินคา	ณ	รานคาปลอดภาษีที่	DUTY	FREE	ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้น
นําใหทานไดเลือกซื้อมากมาย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	เสี่ยวหลงเปา

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.	บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
9.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินและภาษีน้ํามัน	ณ	ปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินและภาษีน้ํามันปรับสูงขึน้

บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาตัว๋เครื่องบินและภาษีน้ํามันตามสถานการณดังกลาว

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

ยกเลิกการเดินทาง
3.	การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ	หรือ	อีเมล	ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย	พรอมกรอกรายชื่อ

ของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง	และแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6
เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป–กลับ)

4.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทาง
บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการไป–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	31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	และ
สามารถพํานักในประเทศไตหวันได	30	วัน	(หากผูยื่นประสงคจะพํานักในประเทศไตหวันเกิน	30	วัน	หรือไปทํางาน
หรือมีวัตถุประสงคอื่นๆ	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)(ในกรณีเดิน
ทางเป็นกรุปทัวร	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

***	หมายเหตุ	:	รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน,
การจราจร	และวันหยุดชวงเทศกาล	เป็นตนทั้งน้ีจะขึน้อยูกับลูกคาเป็นสําคัญ	***

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ	ดังน้ี	:
1)	โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร	จะยังไมคอนเฟิรม	100%	ซึ่งโรงแรมที่พัก	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	โดยจะใชอยู

ในระดับเดียวกัน	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	1–3	วัน	พรอมทั้งใบนัดหมาย
เตรียมตัวการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกคาไมเขารานชอป	ดังน้ี	รานเครื่องสําอางค	รานชาอูหลง	ศูนยGERMANIUM	รานพายสับปะรด	ทาง

บริษทัขออนุญาตเก็บคาใชจายเพิ่ม	ทานละ	500	บาทตอราน
ในกรณีที่ลูกคาปฏิเสธไมเดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคาใชจายเพิ่ม	ทานละ	400



บาทตอทริป

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืน
เงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทานออก
เดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


