


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเถาหยวน	-	ไทเป	-	เมือง
ไถจง	-	หมูบานสายรุง	-	ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	BEACON	HOTEL	หรือ
เทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

2 เมืองผูหลี่	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัด
กวนอู	-	ไทเป	-	รานเหวยเกอ	/	รานพายสับปะรด

พักที่	GUAN	XIANG	CENTURY
HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	4
ดาว

3 เมืองผิงซี	-	การปลอยโคมลอยไทเป	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-
ซีเหมินติง	-	ตึกไทเป	101

พักที่	COURTYARD	TAIPEI
MARRIOTT	HOTEL	หรือเทียบ
เทา	ระดับ	5	ดาว

4 Gloria	Outlet	-	สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

26	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

19	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

16	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

30	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

6	ก.ย.	61	-	9	ก.ย.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

8	ก.ย.	61	-	11	ก.ย.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

13	ก.ย.	61	-	16	ก.ย.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

15	ก.ย.	61	-	18	ก.ย.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

27	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000



05.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชั้น	4	เคานเตอร	D
สายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	(TG)	โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษทัฯ	คอยตอนรับ	และ
อํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง

08.25	น.	เหินฟาสู	ปักกิง่	โดย	สายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	เที่ยวบินที่	TG632	(บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	เมืองไทเป	ประเทศไตหวัน	ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวา
ประเทศไทยประมาณ	12	เทาตั้งอยูหางจากชายฝ่ังดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ	160	กิโลเมตร	ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางสู	เมืองไทจง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชัว่โมง)	ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันตกของเกาะ
ไตหวัน	เป็นเมืองใหญอันดับที่	3	ของมณฑลไตหวัน

นําทานสู	หมูบานสายรุง	เป็นหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยูกันที่
ไตหวัน	ซึ่งสรางขึน้อยางงายๆจากวัสดุทั่วไป	แตไดรับการเพนทเป็นลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและ
กําแพงในหมูบานจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป	ทําใหมีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหลงทองเที่ยวชื่อดังของเมืองไท
ชุงไปในที่สุด

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้	ชาบู	ชาบู
นําทานเดินทางสู	เฟิงเจีย่ไนทมาเก็ต	เป็นตลาดคนเดินมีรานคาครบครันจําหนายสินคา	และอาหารทาน

เลนสไตลไตหวัน	เมนูที่ขึน้ชื่อของที่น่ีไดแก	ชานมไขมุก	อิสระใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาตางๆ	พรอมชมวิถีชีวิต
ของชาวไตหวัน

พักที่	BEACON	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว	****

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

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

	รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร	(ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้	ชาบู	ชาบู)

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	(แบบติ่มซําที่ภัตตาคาร)
นําทานเดินทางสู	เมืองผูหลี	่(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชัว่โมง)	ตั้งอยูทางภาคกลางของไตหวัน	เป็น

เมืองอุตสาหกรรมและเมืองทาเรือที่สําคัญของไตหวันรองลงมาจากเกาสง	และเป็นเมืองที่ไดชื่อวานาอยูที่สุดใน
ไตหวัน

นําทาน	ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบประกอบกับมี
ทัศนียภาพของน้ําและภูเขาที่สวยงาม	ไมวาจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ	หรือเขาไปชมความงดงามของ
ทะเลสาบอยางชิดใกล

นําทานนมัสการศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู	ณ	วัดเหวินหวู	ซึ่งถือเป็นเทพเจาแหงภูมิปัญญาและ



เทพเจาแหงความซื่อสัตย	และยังมีสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูดานหนาวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน

่ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร	(ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สไตลผูหลี่เมนูน่ึง)
นําทานเดินทางกลับสู	ไทเป	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชัว่โมง)	เมืองหลวงของไตหวันและเป็น

ศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน	ทั้งการศึกษา	การคา	อุตสาหกรรม	เทคโนโลยี	หรือวัฒนธรรม	เมืองไทเป
ตั้งอยูทางดานเหนือของเกาะไตหวัน	มีประชากรอาศัยอยูประมาณ	3	ลานคน	ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโต
เร็วมาก

นําทานชม	โรงงานพายสับปะรด	พรอมทํา	D.I.Y.	ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไตหวัน	มีรสชาติ
กลมกลอมจนเป็นที่รูจักไปทั่วโลก	อิสระใหทุกทานไดลองทําขนมพายสับปะรดดวยตัวทานเอง	และยังใหทานได
ทานเลือกซื้อ	ขนมยอดนิยมของไตหวัน	เคกไสสัปปะรด	และขนมอื่นๆ	อีกมากมายฝากคนทางบานอีกดวย

สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	เมืองเจียวซี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชัว่โมง)	เมืองที่ขึน้ชื่อเป็น
บอน้ํารอนที่อุดมไปดวยแรธาตุ	ซึ่งบอน้ําพุรอนเจียวซีน้ันถูกสรางขึน้เพื่อใหประชาชนทั่วไปลงแชได	ทําใหการแช
น้ําที่บอน้ําพุรอนเป็นที่นิยมมากขึน้	และเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในชุมชน	นักทองเที่ยวสวนใหญที่ตองการ
อาบน้ําแรมักจะเลือกเดินทางมาบอน้ําพุรอนเจียวซีแหงน้ี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร	(ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไกยางสูตรพิเศษ)
พักที่	GUAN	XIANG	CENTURY	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว	****	***	อาบน้ําแรภายในหองสวนตัว
***

	รับประทานอาหารเชา	(ติ่มซําที่ภัตตาคาร)

เมืองที่ไดขึน้ชื่อวามีอากาศดีที่สุดของไตหวัน	และยังเป็นแหลงอาบน้ําแรที่ดี
ที่สุดของไตหวันอีกดวย	เน่ืองจากเมืองน้ีอยูในหุบเขาและถูกลอมรอบดวยภูเขา
สูงทั้งเมือง	จึงทําใหเป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิท์ี่สุดของไตหวัน

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

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

	รับประทานอาหารเที่ยงที่	ภัตตาคาร	(ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สไตลผูหลี่เมนูน่ึง)



ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

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

	รับประทานอาหารคํ่าที่	ภัตตาคาร	(ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไกยางสูตรพิเศษ)

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทาน	นัง่รถไฟสายผิงซี	เสนทางรถไฟสายสั้นๆ	ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในสวนของอาคารบานเรือนและ

สถานีรถไฟไวไดเป็นอยางดี

นําทานเดินทางสู	เมืองสือเฟิน

ใหทานได	ปลอยโคมลอย	(4	ทานตอ	1	โคม)	สูทองฟาทั้งยามกลางวันและยามราตรี	พรอมใจเขียนคํา
อธิษฐาน	และสงความปรารถนาดีของพวกเขาสูสวรรค	เชื่อกันวาโคมลอย	หรือที่รูจักกันในชื่อ	“โคมขงหมิง”	ถูก
ประดิษฐขึน้โดยขงเบง	ที่ปรึกษาดานการทหารคนสําคัญในประวัติศาสตรยุคสามกก	เพื่อใชเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ของกองทัพ

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร	(ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเล)
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติเยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มีลักษณะ

พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปรางลักษณะ
ตาง	ๆ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก

นําทานเดินทางกลับสู	ไทเป

อิสระชอปป้ิง	ซีเหมินติง	หรือ	สยามสแควรไตหวัน	อิสระชอปป้ิงสินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟชั่นเท
รนดใหมๆ	มากมาย	อาทิ	Onitsuka	Tiger,	Nike	etc.	แตในสวนของราคาที่ประเทศ	ไตหวัน	ถือวาถูกที่สุดในโลก

นําทานสัมผัสสัญลักษณแหงเมืองไทเปชม	ตึกไทเป	101	(ไมรวมคาขึ้นตึก	600NT)	มีความสูงถึง	508	เมตร
ไดรับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตหวัน	ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรม
ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไตหวัน	โดยผสมผสานสัญลักษณอัน	เป็นมงคล	ตาม
ขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ	ใหเขากันกับเทคโนโลยีลํ้ ายุคไดอยางลงตัว	ตัวอาคารมองดูคลายปลองไผ	8
ปลองตอกัน



นําทานสู	ยานซินอี้	เป็นยานที่เพิ่งไดรับการพัฒนาขึน้มาใหมเพื่อเป็นศูนยรวมหางสรรพสินคาชั้นนํา	ราน
อาหารและแหลงความบันเทิงที่ทันสมัยที่สุดในไทเป

ชวงคํ่า	
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	โดยจะคืนเป็นเงินสดใหทานมูลคา	300NT	เพื่อความสะดวกในการ	ชอปป้ิงของทาน
พักที่	COURTYARD	TAIPEI	MARRIOTT	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	5	ดาว	****	

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

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

จุดทองเที่ยวยอดฮิตของเสนทางรถไฟสายประวัติศาสตรผิงซี(PingxiLine)	อยู
ระหวางสถานีซือเฟ่ินและสถานีตาหัว	(Dahua	Station)	ชื่อ	“ซือเฟ่ิน”	ตั้งตาม
ชื่อของครอบครัวดั้งเดิมผูพัฒนาพื้นที่แหงน้ี	ไฮไลทของการทองเที่ยว	ซื่อเฟ่ิน
คือการปลอยโคมลอย	จากสถานีรถไฟ	Shifen	ก็สามารถเดินเลนที่ถนน	สาย
เกาซึ่งเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเลย	มีทั้งรานคา	รานอาหารเรียงรายตลอด
สองขางทาง	ใครอยากปลอยโคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานในกระบอกไมไผก็
มีใหบริการ

	รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร	(ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารทะเล)

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

อาคารไทเป	101	เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยูชวงหน่ึง	จนกระทั่งถึงวันที่	22
กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา	ตั้งอยูที่กรุงไทเป	ประเทศ
ไตหวัน	มีความสูง	509.2	เมตรจากพื้นดิน	มีจํานวนชั้นทั้งหมด	101	ชั้น	โดยรูป
แบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลด



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	โดยจะคืนเป็นเงินสดใหทานมูลคา	300NT	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของ
ทาน

อันตรายจากแรงลม	อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร	กับการตกแตงดวยรูป
หัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง	4	ดานทุกปลองเพื่อขับไลภูติผีปิศาจ	ตามหลักความ
เชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางสู	GLORIA	OUTLETS	ซึ่งเป็นหางเอาทเล็ตสไตลอเมริกันแหงแรกในไตหวัน	ตั้งอยูบริเวณติด

กับสถานีรถไฟความเร็วสูงและสถานีรถไฟฟาเถาหยวนเอาทเล็ตแหงน้ีมีทั้งหมด	4	เฟส	เฟสแรกประกอบดวย
รานขายสินคาแบรนดดังรวม	102	ยี่หอ	ซึ่งลดราคาถูกกวาราคาปกติเฉลี่ยประมาณ	35%	ในจํานวนน้ีมีสินคาแบ
รนดเนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไตหวันเป็นครั้งแรก	24	แบรนด	คาดวารานคาจะเปิดครบทั้ง	4	เฟส	ภายในชวง
ปลายปี	2561

นอกจากน้ียังมีราน	“นิชิกิราเม็ง”	(	Nishiki	Ramen)	 ซึ่งเป็นรานราเม็งที่โดงดังตองจนตองตอแถวรอยาว
ที่สุดในญี่ป ุน	ทั้ง	7	สาขาในญี่ป ุนตองตอแถวรอ	1-2	ชั่วโมง	มาเปิดสาขาแรกในไตหวันที่หางกลอเรียเอาทเล็ตส
แหงน้ีอีกดวย

สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน

14.05	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	เที่ยวบินที่	TG633
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.50	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

Gloria	Outlets	ตั้งอยูที่เขต	Taoyuan	เขตเดียวกับสนามบิน	อยูหางจากไทเป
ออกมาไมไกล	เดินทางมาที่น่ีก็แสนสะดวก	สามารถใชบริการของรถไฟ
ความเร็วสูง	(THSR)	ได	เพราะหางตั้งอยูตรงขามกับ	THSR	สถานี	Taoyuan
เลย	โปรเจ็คน้ีจะแบงเปิดเป็น	3	ชวงดวยกัน	--	พื้นที่ที่เปิดตอนน้ีเป็นชวงแรก	มี
รานคาประมาณ	100	กวาราน	โซนที่	2	จะเปิดในตนปีหนา	กวาจะเสร็จหมด
ประมาณการไวที่ปี	2017

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ

บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

รายการทองเที่ยว	และอาหาร	สามารถสลับรายการในแตละวัน	เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเป็นไปอยางราบรื่น
และเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให	โดยขอ
สงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นอัตราคาบ

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอ
ตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

1.	ในการจองครั้งแรก	ชําระมัดจําทานละ	15,000	บาท	หรือทั้งหมด	(ภายใน	3	วัน	หลังจากทําการจอง)	พรอมสง
สําเนาหนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย

2.	ชําระสวนที่เหลือ	กอนเดินทาง	15	วัน	(ไมนับรวมวันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	พรอมกรุป	ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง	หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษี
น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน	ณ	วันที่	03	มี.ค.61	เป็นเงิน	2,500	บาท

3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2-3	ทาน),	อาหาร	และเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ



4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ

5.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องได	1	ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนักตองไมเกิน	7
กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)
คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอม
อยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่	330	บาท	ขึน้อยูกับระยะ
เวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และการปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั

7.	คาบริการดังกลาว	(ขอ	1-6)	เป็นคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เป็นชาวไทยเทาน้ัน!!!	ต

1.	คาธรรมเนียมวีซาไตหวัน	(หมายเหตุ	:	ตั้งแตวันที่	1	สิงหาคม	2559	-	31	กรกฎาคม	2561	ไตหวันยกเลิกการขอ
วีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย	[เลมสีแดงเลือดหมู]	ทานสามารถเขาไตหวันโดยไมตองขอวีซา	แตหากมีประกาศ
จากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา	ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาเพิ่มที่เกิดขึน้ตามจริง	ทั้งน้ี	สําหรับหนังสือเดินทางขาราชการ
ไทย	(เลมสีน้ําเงิน)	ตองทําการยื่นขอวีซาตามปกติ	มีคาธรรมเนียม	1,700	บาทตอทาน	และคาบริการยื่นวีซา	500
บาทตอทาน	ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา	5-7	วันทําการ

2.	คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท

3.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	เชน	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	ฯลฯ

4.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,	คนขับรถ	และหัวหนาทัวร	รวม	600	NTDตอคน	(เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ)

5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	VAT	7	%	และหักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตอง
บวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม	และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง
ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน

6.	คาวีซาไตหวันสําหรับชาวตางชาติ

เอกสารประกอบการขอวีซาไตหวันสําหรับหนังสือเดินทางราชการไทย
1.หนังสือเดินทาง	(Passport)

ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	(สําหรับทานที่มีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณานํา
มาประกอบการยื่นวีซาดวย	เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซาของทาน)

หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา

2.รูปถาย

รูปถายสีหนาตรงขนาด	2	x	1.5	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาว	ถายไวไมเกิน	6	เดือน	,	สติก๊เกอรใชไมได,
หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ)



3.หลักฐานการเงิน

สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง	ยอนหลัง	6	เดือน	(กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดลาสุดถึงเดือน
ปัจจุบันใหเรียบรอยกอนถายสําเนา)	พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง	หรือรายการเดินบัญชี	(Statement)ยอนหลัง
6	เดือนกรุณายื่นขอจากธนาคารโดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ	3	วัน

4.หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทาน้ัน)

หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานราชการ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน	และ	วันเริ่มทํางาน

5.สําเนาทะเบียนบาน

6.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	(ถามี)	กรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ

หมายเหตุ	
-	ผูยื่นขอวีซา	ที่มีอายุ	60	ปีขึน้ไป	ไมตองแสดงหลักฐาน	การเงิน	และ	หลักฐานการทํางาน

-	กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ	กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซาเขา	ประเทศไตหวัน	กับเจาหนาที่ทุกครั้ง

**	กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทา
งบริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก	**

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	จํานวน	600	NTD	/	ทาน	/	ทริป

แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด

แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	15,000	บาท

แจงยกเลิกนอยกวา	1-14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คาตัว๋เครื่อง
บิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆ	ที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวา			ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	

กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน
Extra	Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ


