


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินเถาหยวน	-	ไทเป พักที่	WELL	GARDEN
HOTEL	หรือเทียบเทา

2 อุทยานเหยหลิ่ว	-	หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	ตึกไทเป	101	-	ซื่อหลิน
ไนทมารเก็ต

พักที่	LOOK	HOTEL
TAIPEI	หรือเทียบเทา

3 รานเหวยเกอ	/	รานพายสับปะรด	-	ตลาดปลาไทเป	-	อนุสรณเจียง
ไคเช็ค	-	วัดหลงซันซื	อ	-	ซีเหมินติง

พักที่	LOOK	HOTEL
TAIPEI	หรือเทียบเทา

4 รถไฟหัวจรวด	-	Gloria	Outlet	-	สนามบินเถาหยวน	-	สนามบิน
ดอนเมือง

1	มิ.ย.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿4,000

7	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿4,000

9	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿13,991 ฿13,991 ฿13,991 ฿4,000

21	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿4,000

4	ส.ค.	61	-	7	ส.ค.	61 ฿13,991 ฿13,991 ฿13,991 ฿4,000

11	ส.ค.	61	-	14	ส.ค.	61 ฿17,991 ฿17,991 ฿17,991 ฿4,000

17	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿4,000

25	ส.ค.	61	-	28	ส.ค.	61 ฿13,991 ฿13,991 ฿13,991 ฿4,000



**	ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกทีน่ัง่บนเครื่องบิน	**	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏของ	Tiger	ซึ่งสายการ
บินจะทําการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่อง	(Random	Seat)ซึ่งเป็นที่น่ัง	STANDARD	SEAT	ใหกับลูกคาเทาน้ัน	(แต
อยูในกลุมตัว๋กรุปเดียวกัน)โดยหากทานมีความประสงคจะระบุที่น่ังบนเครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่น่ังใหม	จะมี
คาใชจายเพิ่มเติม

17.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	1	ชั้น	3	เคานเตอร	7
ประตู	5-6	สายการบินไทเกอรแอร	(Tiger	air)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
กอนขึน้เครื่อง

20.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงไทเป	ประเทศไตหวัน	โดยสายการบิน	ไทเกอรแอร	(Tiger	air)	เที่ยวบินที่
IT506	(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

00.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	กรุงไทเป	ประเทศไตหวัน	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1
ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)	หลังจากทาน
ไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําทานเขาสู	โรงแรมทีพ่ัก

ที่พัก	นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	WELL	GARDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

	พักที่	WELL	GARDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ



(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)	***(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทอง
ถิ่น)

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม	
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติเยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มีลักษณะ

พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปรางลักษณะ
ตางๆ	ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน	
นําทานสู	หมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ระหวางทางกอนขึน้เขาไปยังหมูบานจิ่วเฟ่ินทานจะไดเห็นเสนทางรถไฟ

แหงแรกของไตหวันที่สรางขึน้ในสมัยราชวงศชิง	ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัย
กษตัริยกวงสวี้สมัยราชวงศชิง	มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี	แตในยุคปัจจุบันน้ีที่หมูบานจิ่วเฟ่ิน
เป็นหมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง	ทั้งขนมพื้นเมือง	อาหาร	และของฝากแบบพื้นเมือง	และที่น่ียังมีโลเกชั่น
ความสวยงามและโดดเดนเป็นเอกลักษณเฉพาะตัว	***	หมายเหตุ	หากทริปเดินทางไปหมูบานจิว่เฟ่ินตรง
กับวันเสารและอาทิตยจะตองเปลีย่นรถเป็นรถเมลแบบทองถิน่ขึ้นและลงเหมือนคนทองถิน่	ทานจะ
ไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิน่และเพิม่ประสบการณการนัง่รถเมลของไตหวัน	***

นําทานออกเดินทางสู	เมืองไทเป

นําทานถายรูปคูกับ	ตึกไทเป	101	ที่ปัจจุบันถือวาเป็นจุดแลนดมารคของไตหวัน	หากทานมาไตหวันแลวไมมี
รูปคูกับตึกไทเป	101	น่ันแปลวา	ทานมายังไมถึงไตหวัน!	อีกทั้งยังมี	ลิฟตทีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก	***(ไมรวมคาขึ้น
ลิฟททีเ่ร็วทีสุ่ดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชัน้	89	ราคา	600	NTD	)

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
นําทานชอปป้ิง	ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป	ในดานอาหารทองถิ่นของ

ไตหวัน	มีรานอาหารมากกวา	80	รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตลทองถิ่นเลยทีเดียว	และยังมี
สินคาพื้นเมือง	สินคาแฟชั่นวัยรุน	รานรองเทากีฬายี่หอตาง	ๆ	ที่ใหไดชอปป้ิงกันแบบจุใจ

พัก	นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	LOOK	HOTEL	TAIPEI	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน



ลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก	***(ไมรวมคาขึน้ลิฟทที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึน้จุดชมวิวชั้น	89	ราคา	600	NTD	)

***	หมายเหตุ	หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟ่ินตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปลี่ยนรถเป็นรถเมล
แบบทองถิ่นขึน้และลงเหมือนคนทองถิ่น	ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพิ่มประสบการณการ
น่ังรถเมลของไตหวัน	***

อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

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

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

	พักที่	LOOK	HOTEL	TAIPEI	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานแวะชอปป้ิง	ราน	Germanium	ที่ขึน้ชื่อเรื่องสรอยขอมือ	Germanium	ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแร

กอนธาตุเจอมาเน่ียม	ที่มีคุณสมบัติ	ทําใหเลือดลมเดินดีขึน้	เพิ่มความกระปรี้กระเปรา	และคลาย	ความเครียด
รวมถึงปะการังแดง	ปะการังน้ําลึกที่เป็นอัญมณีลํ้าคาที่หายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก

นําทานเลือกซื้อของฝากที่	รานพายสับปะรด	ที่ถือวาเป็นขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนม
ประจําชาติเลยก็วาได	แนะนําใหทานซื้อเป็นขนมฝากแกคนทางบานหรือเพื่อนๆ	(ขนมพายสับปะรด,	ปอปคอรน,
เห็ดทอด	เป็นตน)

นําทานสู	ตลาดปลาไทเป	หรือ	Addiction	Aquatic	Development	[	Taipei	Fish	Market	]	บรรยากาศตลาด
อาหารทะเลซีฟ ูดคลายของญี่ปุนแตไมตองไปถึงญี่ป ุน	ทานจะไดเห็นบรรยากาศการซื้อขายอาหารทะเลแบบสด
ๆ	และมีสินคาหลากหลายใหเลือกชม	เลือกชิมบางทีทานอาจจะอดใจไมไหวจนซื้อติดไมติดมือเผื่อเป็นอาหารมื้อ
เย็นของทานก็ได



ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูสุกี้ไตหวัน	1	ทาน/เซ็ท
นําทานชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ที่สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ใชเวลาในการ

สรางถึง	3	ปี	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2523	มีพื้นที่ประมาณ	205	แสนตารางเมตร	ดานในตัวอาคารประกอบไป
ดวย	2	สวนที่สําคัญคือหองแกลลอรี่รูปภาพตางๆ	ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิด	ภายในหองน้ีไมไดมีแค
รูปภาพเทาน้ันที่เลาเรื่องราวชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช	เสื้อผา	ใหทานไดเลือกชมเลือก
ถายรูปพรอมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลาน้ี	และในทุก	ๆ	1	ชม.จะมีการจัดโชวการ
เปลีย่นเวรของเหลาหทารทีแ่สดงความเคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

นําทานสู	วัดหลงซานซื่อ	หรือ	“วัดมังกรภูเขา”	เป็นวัดเกาแกที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1738	ซึ่งถือไดวาเป็นวัด
พุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได	ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่
ประณีต	ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพเจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝีมือที่หาไดยากใน
ปัจจุบัน	ในแตละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ	สําหรับทานที่
ตองการขอพรเรื่องความรัก	ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดทีน่ี่กับองคเทพเจาแหงความรักหรือ
”เฒาจันทรา	ตํานานดายแดงแหงรัก”	ซึงเป็นสัญลักษณทีแ่สดงออกถึงคูแท	มีชื่อเสียงโดงดังมาก
ของไตหวัน

ใหทานไดชอปป้ิง	ยานซีเหมินติง	ถือวาเป็นแหลงชอปป้ิงที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได	หากเปรียบ
เทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน	หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน	ดานในมีหลากหลาย
แบรนดสินคาทั้งเสื้อผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง	ๆ	ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ	แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอป
ป้ิงอยางเดียว	ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน

ชวงคํ่า	อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงที่พัก	นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	LOOK
HOTEL	TAIPEI	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

ตลาดปลาไทเป	ซึ่งเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ	ซึ่งเป็นตลาดติด
แอร	มีขายอาหารทะเลทั้งแบบสดๆ	และแบบสําเร็จที่พรอมรับประทานไดทันที
ทานสามารถเลือกซื้อ	ชิมและลิ้มลอง	ทั้งซูชิ	ซาเซมิ	ปลาแซลมอนสดๆ	ปูอลา
สกา	หอยนางรมสด	กุง	หอยเซลล	ขาวป้ันหนาตางๆ	ขนม	ผลไม	ที่พรอมรับ
ประทานไดเลย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูสุกี้ไตหวัน	1	ทาน/เซ็ท)

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



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

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

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

	พักที่	LOOK	HOTEL	TAIPEI	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานแวะชม	รานเครื่องสําอาง	COSMETIC	SHOP	ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของไตหวัน	มากมาย

หลายแบรนด

นําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟไทเปเมนสเตชัน่

นําทาน	นัง่รถไฟหัวจรวด	หรือ	รถไฟชินคันเซ็นไตหวัน	สู	เมืองเถาหยวน	(ใชเวลาน่ังรถไฟประมาณ	19
นาที)	หากน่ังรถบัสตองใชเวลาถึง	1	ชม.	รถไฟหัวจรวดของไตหวันเป็นเทคโนโลยีแบบชินคันเซ็นของญี่ป ุนรุน
Shinkansen	700	T	ความเร็วเต็มสปีดจะอยูที่	300	กิโลเมตรตอชั่วโมง	เป็นรถไฟรุนที่มีความเร็วติดอันดับ	1	ใน
10	ของโลกเลยทีเดียว

นําทานสู	GLORIA	OUTLET	เป็น	OUT	LET	MALL	ขนาดใหญ	มีรานคาทั้งหมด	285	ราน	สวนใหญจะเป็น
แบรนดที่เหลานักชอปป้ิงรูจักกันอยูแลว	เชน	Armani,	Coach,	Michael	Kors,	Loewe,	Jimmy	Choo,	Salvatore
Ferragamo,	TODS,	Hugo	Boss,	Polo	Ralph	Lauren,	Dunhill,	Lanvin,	Kenzo,	Nike,	adidas,	Le	Creuset	และ
อื่นๆ	อีกมากมาย	ดวยราคาสินคาที่ถูกกวาราคาตลาดทั่วไปกวา	35%	–	70%เป็นแหลงรวมสินคาแบรนดดังชั้น
นําของโลกสินคาแบรนดที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษ

ชวงเทีย่ง
อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย	...	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง	
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน	สนามบินแหงชาติประเทศไตหวัน

15.40	น.	อําลา	กรุงไทเป	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดย	สายการบินไทเกอร	(Tiger)	โดย
เที่ยวบินที่	IT505	***(ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง)

18.45	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย	...	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

(ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง)

รถไฟหัวจรวด	หรือ	รถไฟชินคันเซ็น	ที่มีความเร็วสูงสุดกวา	300	กิโลเมตร	ตอ
ชม	ซึ่งรถไฟความเร็วสูงจะมี	2	บริษทัที่ดูแล	คือ	รถไฟของรัฐบาล	ซึ่งมี
ความเร็วที่นอยกวา	และ	ราคาถูกวาของเอกชน	และ	รถไฟของเอกชนซึ่งมี
ความเร็วสูงมาก	และราคาแพงกวาของรัฐบาล	หากมาเที่ยวไตหวัน	การขึน้
รถไฟแหงน้ีถือเป็นเรื่องที่พลาดไมไดเลยจริงๆ

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

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน

2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก
การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

7.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลไตหวัน

กรุณาชําระมัดจําทานละ	10,000	บาท

กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหา
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน

4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	20	กิโลกรัม	ตอทาน

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]



ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

1.	คาทําหนังสือเดินทาง	(PASSPORT)	และเอกสารตางดาวตางๆ

2.	คาใชจายสวนตัวและอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คา
โทรศัพท

3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3	%

6.	ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทานละ800เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน**ทิป
หัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ

7.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศไตหวัน	สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ)	ตองยื่นวีซาเขาประเทศ
ไตหวันมีคาธรรมเนียม	1,700	บาทตอทาน	และคาบริการยื่นวีซา	500	บาทตอทาน	ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา	5-7
วันทําการ	(สําหรับพาสปอรตไทย	[เลมสีแดงเลือดหมู]	หมายเหตุ	ตัง้แตวันที	่1	สิงหาคม	2559	-	31	กรกฎาคม
2561	ไตหวันยกเลิกการขอวีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย	ทานสามารถเขาไตหวันโดยไมตองขอวีซา...
แตหากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา	ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาเพิม่ทีเ่กิดขึ้นตามจริง

โปรดตรวจสอบ	PASSPORT	:	ตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	หรือ	180	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	และตองมีหนา
วางประทับตราเขาออกเมืองอยางตํ่ า	2	หนา

**ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	800	เหรียญดอลลารไตหวัน/ทาน/ทริป**เด็กเก็บ
เทาผูใหญ**

**	ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน	**เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏของ	Tiger	ซึ่งสายการบินจะ
ทําการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่อง	(Random	Seat)ซึ่งเป็นที่น่ัง	STANDARD	SEAT	ใหกับลูกคาเทาน้ัน	(แตอยูในกลุมตัว๋
กรุปเดียวกัน)โดยหากทานมีความประสงคจะระบุที่น่ังบนเครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่น่ังใหม	จะมีคาใชจายเพิ่มเติม

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ*

ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

กรณีใชรถเข็นทีส่นามบินดอนเมืองไมมีคาใชจายเพิม่เติม	เพียงแตตองแจงลวงหนา	72	ชัว่โมงกอน
บิน***	ทีส่นามบินเถาหยวน	ไตหวันมีคาใชจาย	1,300	NTD	***

หมายเหตุ	:	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย



**เน่ืองจากในรายการมีระบุลงรานชอปป้ิง...	หากลูกคามีความประสงคจะแยกตัวจากกรุปไมรวมลง
ราน...ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิม่ทานละ	500	NTD	/ทาน/ราน	**

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา,	รูปแบบการใหบริการหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี
การคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครัง้	มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น

บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

กรณีที่คณะไมครบจํานวน10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง

เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกขอแลว

**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศไตหวัน
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและไตหวัน	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)

2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

3.หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

4.น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



2.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด

แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท

แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด		

ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


