


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	เมืองไถจง	-	ตลาด
ฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	-	วัดพระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู

ที่พัก		CITY	SUUIT
HOTEL	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน:

3 ไทเป	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	ตึกไทเป	101	-	ซีเหมินติง	-	รานเหวย
เกอ	/	รานพายสับปะรด

ที่พัก	โรงแรม	Green
World	Hotel	หรือ
ระดับใกลเคียงกัน:			

4 หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	เมืองผิงซี	-	ปลอยโคมลอย	-	ไทเป	-	ซื่อ
หลินไนทมารเก็ต	-	อุทยานเหยหลิ่ว

พัก	โรงแรม	Green
World	Hotel	หรือ
ระดับใกลเคียงกัน:			

5 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

28	เม.ย.	61	-	2	พ.ค.	61 ฿14,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿4,500

4	พ.ค.	61	-	8	พ.ค.	61 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

12	พ.ค.	61	-	16	พ.ค.	61 ฿14,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

25	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

1	มิ.ย.	61	-	5	มิ.ย.	61 ฿14,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

8	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

9	มิ.ย.	61	-	13	มิ.ย.	61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

15	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

16	มิ.ย.	61	-	20	มิ.ย.	61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

22	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

23	มิ.ย.	61	-	27	มิ.ย.	61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

30	มิ.ย.	61	-	4	ก.ค.	61 ฿14,888 ฿13,888 ฿12,888 ฿4,500



ชวงเย็น	
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	
เดินทางสูนครไทเป	ประเทศไตหวัน	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW182	(สายการบินมี

บริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.05	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน	ประเทศไตหวัน(เวลาที่ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย

1ชั่วโมง)	เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวาประเทศไทยประมาณ12	เทาตั้งอยูหางจากชายฝ่ังดานตะวันออกเฉียงใตของ
จีนประมาณ	160	กิโลเมตร	ประกอบดวยเกาะนอยใหญ	ราว	78	เกาะ	มีกรุงไทเป	เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ
ที่สุด	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลวนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศ	(บริการอาหารวางบรถบัส)
เดินทางสู	เมืองหนานโถวนําทาน	ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับ

ซอนลอมรอบ	ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ําและภูเขาที่สวยงามไมวาจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ	หรือเขาไป
ชมความงดงามของทะเลสาบอยางชิดใกล	ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ	33	กิโลเมตร	ลักษณะ
ภูมิประเทศที่โดด	เดน	ทําใหตัวทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอัน
ไพเราะวาสุริยันจันทรา
นําทานสู	วัดพระถังซัมจัง๋	นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง	จากลองเรือเสร็จ

นําทานนมัสการ	ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู	ณ	วัดเหวินหวู	ซึ่งถือเป็นเทพเจาแหงภูมิปัญญาและ
เทพเจาแหงความซื่อสัตย	และยังมีสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูดานหนาวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองไทจง	ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน	เป็นเมืองใหญอันดับที่	3	ของมณฑล

ไตหวัน	ปัจจุบันเป็นศูนย	วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตหวันจํานวน
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแตนอยกวาเมืองไทเปเทาน้ันขณะเดียวกันยังเป็นศูนย
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตหวัน	งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไตหวันจัดขึน้ในวัดเป าเจเมืองไทจงเป็น
ประจําทุกปี	เมืองไทจงเป็นเมืองหน่ึงอันสะอาดเรียบรอย	จึงถูกถือ	วาเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไตหวัน	ระหวาง
ทางทาน	จะไดชมทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม	นําทานชมโรงงานเห็ดหลินจือ
นําทาน	ชอปป้ิงทีต่ลาด	ฟงเจีย่ไนทมาเก็ต	เป็นตลาดคนเดินมีรานคาครบครันจําหนายสินคาและอาหาร

ทานเลนสไตลไตหวัน	เมนูที่ขึน้ชื่อของที่น่ีไดแก	ชานมไขมุก	อิสระใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาตางๆ	พรอมชมวิถี
ชีวิตของชาวไตหวัน



00.20	น-05.10น.สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางเช็คอิน	วันจันทร,	พฤหัสบดี	,ศุกร

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	เมนูชาบูไตหวัน

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

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ที่พัก		CITY	SUUIT	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน:



02.15	น-07.05น.สําหรับกรุปเดินทาง---เดินทางเช็คอิน	วันอังคาร,	พุธ,	เสาร	,	อาทิตย
คาทัวรไมรวม	คาอาหารบนเครื่องเดินทาง	

ชวงเชา	
นําทานเดินทางกลับสู	กรุงไทเป	เมืองหลวงของไตหวันและเป็นศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน	ทั้งการ

ศึกษา	การคา	อุตสาหกรรม	เทคโนโลยี	หรือวัฒนธรรม	เมืองไทเปตั้งอยูทางดานเหนือของเกาะไตหวัน	มี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ	3	ลานคน	ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก	ทานเดินทาง	สู	รานขนม
พายสับปะรด	ซื่อดังเพื่อใหทุกทานไดเลือกซื้อของฝากอันขึน้ชื่อของไตหวัน
ชวงบาย	
นําทานไปชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ซึ่งเป็นแหลงรวม	รูปภาพ	สิ่งของตางๆ	ที่เป็นประวัติ	แทบทั้งหมด

เกี่ยวกับ	ทานนายพล	เจียง	ไคเช็ค	ตั้งแตสมัยที่ยังเป็นลูกศิษย	ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสู	ตําแหนงผูนํา
ประเทศ	ทานจะไดพบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูป้ันทานนายพล	เจียง	ไค	เช็ค	ซึ่งจะ	มีขึน้ทุก	1
ชั่วโมง	บนชั้น	4	ของอนุสรณแหงน้ี	จากน้ันนําทานไปชิมชารสชาติดี	เหมาะแกการซื้อเป็นของฝากคนทางบาน
น้ี
เดินทางสู	ตึกไทเป	101	(ไมรวมคาขึ้น	ชัน้89)	ถายรูปตึกที่มีความสูงถึง	509เมตร	สัญลักษณของ	เมือง

ไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกดวย	ภายในตัวอาคาร	มีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา	900	ตัน	ทําหนาที่
กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและมีลิฟตที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก	ดวยความเร็วประมาณ	1,008	เมตรตอ
นาที	บริเวณที่ตั้งของตึกน้ียังเป็นแหลงชอปป้ิงแหงใหม	ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวตางชาติมีหางสรรพ
สินคาและชอปป้ิงมอลลอยูถึงสิบแหงบริเวณน้ี
นําทานชอปป้ิงตลาดซีเหมินติง	หรือที่คนไทยเรียกวา	สยามสแควรเมืองไทย	มีทั้งแหลงเสื้อผา	แบ

รนดเนมสไตลวัยรุน	กระเปา	ของฝากคนที่ทานรัก	รองเทายี่หอตาง	อาทิ	ONITSUKA	TIGERแบรนดที่ดังของ
ญี่ป ุนรวมทั้งยี่หอตางๆเชน,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE	ในสวนของราคาที่ประเทศ	ไตหวัน	ถือวาถูก
ที่สุดในโลก

	บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

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



(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง	)

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

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

	ที่พัก	โรงแรม	Green	World	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน:			

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	หมูบานจิว่เฟ่ิน	ซึ่งเป็นแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษตัริยกวงสวี้	แหงราชวงศ

ชองจึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี	การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ	ทําใหจํานวนแรลดลงอยาง
นาใจหายผูคนพากันอพยพยายออกไป
นําทานเดินทางสู	อุทยานเหยหลิว่	มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	การกัดกรอนของน้ําทะเล

ลมทะเล	และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี
และรองเทาเทพธิดา	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่วโลก
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองผิงซี	เมืองนิวไทเป	(NewTaipei	City)	จุดทองเที่ยวยอดฮิตของเสนทางรถไฟสาย

ประวัติศาสตรผิงซี	(PingxiLine)อยูระหวางสถานีซือเฟ่ินและสถานีตาหัว(Dahua	Station)	ชื่อ“ซือเฟ่ิน”ตั้งตามชื่อ
ของครอบครัวดั้งเดิมผูพัฒนาพื้นที่แหงน้ี	ไฮไลทของการทองเที่ยว	ซื่อเฟ่ินคือการปลอยโคมลอยจากสถานีรถไฟ
Shifen	ก็สามารถเดินเลนที่ถนน	สายเกาซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเลย	มีทั้งรานคารานอาหารเรียงราย
ตลอดสองขางทาง	ใครอยากปลอยโคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานในกระบอกไมไผก็มีใหบริการ(คาทัวรไมรวม
คาโคม)
นําทานเดินทางกลับสู	ไทเปเมืองหลวงของไตหวัน
นําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกชื่อดังของไตหวันทีศู่นย	GERMANIUM	POWER	เป็นสรอยที่มีพลังพิเศษชวย

ในการปรับสมดุลในรางกายซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวย
ใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด
นําทานสู	ซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน	จําหนายสินคาพื้นเมือง	เสื้อผา	กระเปา

รองเทา	เครื่องประดับ	และอาหารทานเลนสไตลไตหวัน	เมนูขึน้ชื่อของที่น่ีไดแก	เตาหูเหม็น	ไกทอด	น้ํามะระป่ัน
และอื่น	ๆ	อีกมากมาย



	บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	เมนูซีฟูต

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

เขตผิงซีตั้งอยูในเมืองซินเปย	มณฑลไตหวันของจีน	เป็นเขตภูเขา	และมี
ประชากรนอยสุดในเขตตางๆ	ของเมืองซินเปย	เมื่อปี	2011	หรือ	"สาวที่พวก
เราจีบดวยกันในสมัยน้ัน"	ของไตหวัน	ทําใหผูคนรูจักถึงความเป็นโรแมนติก
ของเขตผิงซี	เพราะในหนังมีฉากแสนสวยงามของสายรถไฟสายผิงซี	ผูคนที่น่ี
ใชชีวิตที่เรียบงาย	สายรถไฟเป็นสวนประกอบสําคัญในชีวิตและความทรงจํา
ของชาวผิงซีดวย	หลังจากไดดูหนังเรื่องดังกลาวแลว	นักทองเที่ยวตางถิ่นตาง
พากันไปน่ังรถไฟที่น่ี	เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกเหมือนในหนัง	ผิงซี
จึงมีบรรยากาศคึกคักมากขึน้

ในนครนิวไทเปของไตหวันจะมีการเทศกาลโคมประจําปีซึ่งมีการ	ปลอย
โคมลอย	สูทองฟาทั้งยามกลางวันและยามราตรี	พรอมใจเขียนคําอธิษฐาน
และสงความปรารถนาดีของพวกเขาสูสวรรค	เชื่อกันวาโคมลอย	หรือที่รูจักกัน
ในชื่อ	“โคมขงหมิง”	ถูกประดิษฐขึน้โดยขงเบง	ที่ปรึกษาดานการทหารคน
สําคัญในประวัติศาสตรยุคสามกก	เพื่อใชเป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

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



(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง)

06.20	น.-	09.10น.	สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ	วันจันทร,	พฤหัสบดี	,ศุกร
09.40	น.-12.15น.	สําหรับกรุปเดินทาง---เช็คอินกลับ	วันอังคาร,	พุธ,	เสาร	,	อาทิตย

	พัก	โรงแรม	Green	World	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน:			

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน

ชวงบาย	
12.15	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	อาหารเชาแบบกลองที่สนามบิน

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

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



หมายเหตุ	:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,สาย
การบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระ

ขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศ
ในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศไตหวัน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินให
แกทาน
หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง	หรือ	รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร	ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม

ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม	ทานละ	300NT	โดยไกดทองถิ่นจะเป็นผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง
ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน	การบริการของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลา

ได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
น้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา

และบริษทัฯ	และเมื่อทานชําระเงินคาจอง	และหรือ	คาทัวรแลว	ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษทัแลว
1)	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา	20	ทาน	โดยจะแจงใหกับทาน

ไดทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง
2)	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได
3)	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การกอจลาจล	การ

ปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	และอื่น	ๆ	ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด	หรือ	คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทาง
ออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การสูญหาย	ความลาชา	หรือ	จากอุบัติเหตุตาง	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	ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัได	และ
ทางบริษทัถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ใน
ระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป)
7)	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
8)	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

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

มัดจําทานละ	8,000	บาทตอทาน	และ	ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วันลวงหนา
การไมชําระเงินคามัดจํา	หรือชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิ

ยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบิน	กรุงเทพฯ	–	ไทเป	–	กรุงเทพฯ	ไปกลับ	พรอมที่พัก	3คืน	พักหองละ	2-3	ทาน
อาหารทัวร	(เชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ าตามรายการ)
บัตรทองเที่ยวสถานที่ตาง	ๆ
คารถ	คาจอดรถ	คาทางดวน	คามัคคุเทศก



คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20กก.
คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล	โดยความตุมครองเป็นไปตามเงื่อนไข

ของบริษทัฯประกันภัยที่บริษทัทําไว
รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ
คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน

คาใชจายสวนตัวอาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	โทรศัพท	โทรสาร	มินิบาร	ทีวีชองพิเศษ
คาทําหนังสือเดินทาง	คาซักรีด	คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	20	กก.)
คาวีซาพาสปอรตตางดาว
คาภาษีการบริการ	3%	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิ่ม	800บาท)
คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	1,000	NT
สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการบริการ	ราคาทัวรไมรวมคาวีซา	กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บ

คาวีซา

เอกสารทีป่ระกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	นับจากวันหมดอายุ	นับจากวันเดินทางไป-กลับ	**กรุณา

ตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออก
และเขาเมืองทาน***	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ
กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ	(Official	Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขาไตหวัน	*ราคาไมรวมคา

วีซา

หมายเหตุ:อัตราคาบริการขางตน	เป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	จากสายการบิน	ดังน้ันเมื่อทานตกลงเดินทาง
จายคาจอง	คาทัวรแลว	มิสามารถเปลี่ยนแปลง	เลื่อน	ยกเลิกการเดินทางได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคา
จอง	คาทัวร	ในทุกกรณี	และกรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาแจงบริษทั
กอนทําการจองตัว๋เครื่อง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	กรณีกรุปออกเดินทางไมได

การยกเลิกการจอง		เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด	เมื่อทานตกลงจองทัวรโดย
จายเงินมัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมดแลว	ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก	การเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทาง	ขอคืนเงินไม
วากรณีใดทั้งสิ้น	


