


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเถาหยวน	-	ไทเป พักที่	WELL	GARDEN	HOTEL
TAOYUAN	หรือเทียบเทา

2 กระเชาเมาคง	-	วัดซิงเทียน	-	ตลาดปลาไทเป	-	อนุสรณ
เจียงไคเช็ค	-	ซีเหมินติง

พักที่	LOOK	HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 รานเหวยเกอ	/	รานพายสับปะรด	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-
หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	ยานกงกวน

พักที่	LOOK	HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 วัดหลงซันซื	อ	-	ตึกไทเป	101	-	Gloria	Outlet	-	สนามบินเถา
หยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

16	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿18,891 ฿18,891 ฿18,891 ฿5,000

28	ก.ค.	61	-	31	ก.ค.	61 ฿18,891 ฿18,891 ฿18,891 ฿5,000



(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

ชวงเชา
11.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตู	8	เคาเตอร	S	สายการบิน	CHINA	AIRLINES

รวมน้ําหนักกระเปา	30	กิโลกรัมโดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง

ชวงเทีย่ง
14.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงไทเป	ประเทศไตหวัน	โดย	สายการบิน	CHINA	AIRLINES	เที่ยวบินที่	CI832

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

18.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	กรุงไทเป	ประเทศไตหวัน	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1
ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)	หลังจากทานไดผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	
พัก	WELL	GARDEN	HOTEL	TAOYUAN	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	WELL	GARDEN	HOTEL	TAOYUAN	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	สถานีกระเชาเมาคง

นําทานเดินทางออกนอกเมืองสัมผัสทองฟากวางกับการ	นัง่กระเชาลอยฟ าเมาคง	คุณจะไดชมวิวของไรชา
วัดวาอาราม	และยอดเขาที่สูงตระหงานรอบๆไทเป	พบกับความตื่นเตนขณะน่ังกระเชาลอยฟาเมาคง	กอนโดลา
ที่จะพาคุณโลดแลนเหนือไทเป	อยูสูงยิ่งกวาป าที่อยูบนเขาเมาคงเสียอีก	กระเชากอนโดลาลอยอยูบนความสูง
299.3	เมตรใชเวลาน่ังกระเชาประมาณ	25	นาที	ถึงสถานีเมาคง

อิสระทานเที่ยวชมรอบ	ๆ	บริเวณน้ีจะมีรานชาทองถิ่น	รานไอศครีม	รานขนม	และไรชาทองถิ่นที่จัดแสดงให
นักทองเที่ยวไดถายรูปหรือสัมผัสบรรยากาศไรชาจําลอง

จากน้ันเดินทางสู	วัดซินเทียนกง	เป็นสถานที่บูชาเจาพอกวนกง	หรือศาลเจากวนอู	ซึ่งเป็นเทพเจาแหง
สงคราม	วัดน้ีเป็นสถานที่ที่มีผูเขามาสักการะและขอพรเป็นจํานวนมาก	เชน	ขอใหธุกิจรุงเรืองและความสําเร็จ
ในการเรียน	มีสุขภาพดี

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน	
นําทานสู	ตลาดปลาไทเป	บรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟ ูดคลายของญี่ปุนแตไมตองไปถึงญี่ป ุน	ทานจะได

เห็นบรรยากาศการซื้อขายอาหารทะเลแบบสด	ๆ	และมีสินคาหลากหลายใหเลือกชม	เลือกชิมบางทีทานอาจจะ
อดใจไมไหวจนซื้อติดไมติดมือเผื่อเป็นอาหารมื้อเย็นของทานก็ได

นําทานชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ที่สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ดานในตัว
อาคารประกอบไปดวย	2	สวนที่สําคัญคือหองแกลลอรี่รูปภาพตางๆ	ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิด
ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันที่เลาเรื่องราวชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช	เสื้อผา
รถยนตกันกระสุนประจําตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจ

อิสระใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลาน้ี	และอีกหน่ึง
สวนที่สําคัญคือบริเวณชั้น	4	จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก	ๆ	1
ชม.จะมีการจัดโชวการเปลี่ยนเวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค

นําทานชอปป้ิงยาน	ซีเหมินติง	ถือวาเป็นแหลงชอปป้ิงที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได	หากเปรียบ
เทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน	ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเสื้อผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง
ๆ	ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ	แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปป้ิงอยางเดียว	ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมาย
ใหทานไดเลือกรับประทาน

ชวงคํ่า	อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงที่พัก	นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	LOOK
HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

น่ังกระเชาเมาคง	สัมผัสทองฟากวางไกลบนกระเชาลอยฟากอนโดลาที่	ใหทุก
ทานไดสัมผัสบรรยากาศของเมืองไทเปจากมุมสูง	และภูเขาที่เขียวขจี	สามารถ
มองเห็นแหลงปลูกชา	ที่เรียงรายกันเป็นระเบียบสวยงาม	นําทานน่ังกระเชา
ขึน้ตอไปยังสถานีปลายทาง	ใหทุกทานไดสัมผัสอากาศบริสุทธิส์บาย



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

วัดซิงเทียนเป็นวัดที่พลุกพลานที่สุด	วัดน้ีสรางขึน้เพื่อบูชาเทพเจากวนกง	หรือ
ที่คนไทยรูจักกันในชื่อ	กวนอู	ซึ่งเป็นเทพเจาแหงสงครามและศิลปะปองกันตัว
นักทองเที่ยวสามารถเที่ยวชมวัดไดดวยความเคารพ	วัดน้ีมีความนาสนใจ
เกี่ยวกับเรื่อง	กํายาน	ของถวาย	และเหลาหมอดูทํานายโชคชะตา	อีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

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	LOOK	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเลือกซื้อของฝาก	ที่	รานพายสับปะรด	ที่ถือวาเป็นขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนม

ประจําชาติเลยก็วาไดแนะนําใหทานซื้อเป็นขนมฝากแกคนทางบานหรือเพื่อนๆ	(ขนมพายสับปะรด,	ปอปคอรน,
เห็ดทอด	เป็นตน)

นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติเยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มีลักษณะ
พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปรางลักษณะ
ตางๆ	ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก



ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน	
นําทานสู	หมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ระหวางทางกอนขึน้เขาไปยังหมูบานจิ่วเฟ่ินทานจะไดเห็นเสนทางรถไฟ

แหงแรกของไตหวันที่สรางขึน้ในสมัยราชวงศชิง	ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัย
กษตัริยกวงสวี้	สมัยราชวงศชิง	ปัจจุบันน้ีที่หมูบานจิ่วเฟ่ินเป็นหมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง	ทั้งขนมพื้นเมือง
อาหาร	และของฝากแบบพื้นเมือง	และที่น่ียังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเดนเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวจนได
รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถายทําซีรี่ยเกาหลี	ซีรี่ยไตหวันและการตูนแอนิเมชั่นของญี่ป ุนที่ฉายทั่วโลก	***
หมายเหตุ	หากทริปเดินทางไปหมูบานจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปลีย่นรถเป็น
รถเมลแบบทองถิน่ขึ้นและลงเหมือนคนทองถิน่	ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิน่และ
เพิม่ประสบการณการนัง่รถเมลของไตหวัน	***

นําทานทานแวะชม	รานเครื่องสําอาง	COSMETIC	SHOP	ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของไตหวัน	มากมาย
หลายแบรนด	ที่ทานสามารถซื้อเป็นของฝากแกคนทางบานได

นําทานชอปป้ิง	ยานกงกวง	ยานชอปป้ิงที่โดงดังมากในหมูกลุมโซเชี่ยลเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดทางใต
ของกรุงไทเป	เป็นแหลงรวมบรรดาของกินสุดฮิตของวัยรุนและอาหารทองถิ่นมากมายในราคาไมแพง	นอกจาก
อาหารตางๆแลวน้ันยังมีรานเสื้อผาแฟชั่น	แหลงรองเทาผาใบแบรนดเนมราคาถูก	เครื่องสําอาง	และราน
Rockland	ที่ขายกระเปา	Kanken	ยอดฮิตของคนไทยใหชอปป้ิงอยางจุใจอีกดวย

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงที่พัก	นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	LOOK	HOTEL
หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	(เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน)

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



***	หมายเหตุ	:	หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟ่ินตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปลี่ยนรถเป็นรถเมล
แบบทองถิ่นขึน้และลงเหมือนคนทองถิ่น	ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพิ่มประสบการณการ
น่ังรถเมลของไตหวัน	***

อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ยานกงกวน	(Gongguan	night	market)	ยานชอปป้ิงที่โดงดังมากในหมูกลุมโซ
เชี่ยลเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดทางใต	ของกรุงไทเป	เป็นแหลงรวมบรรดา
ของกินสุดฮิตของวัยรุนและอาหารทองถิ่นมากมายในราคาไมแพง	นอกจาก
อาหารตางๆแลวน้ันยังมีรานเสื้อผาแฟชั่น	แหลงรองเทาผาใบแบรนดเนมรา
คาถูก	เครื่องสําอาง	และราน	Rockland	ที่ขายกระเปา	Kanken	ยอดฮิตของคน
ไทยใหชอปป้ิงอยางจุใจอีกดวย

	พักที่	LOOK	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	วัดหลงซานซื่อ	หรือ	“วัดมังกรภูเขา”	เป็นวัดเกาแกที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1738	ซึ่งถือไดวาเป็นวัด

พุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได	ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่
ประณีต	ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพเจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝีมือที่หาไดยากใน
ปัจจุบัน	ในแตละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ	สําหรับทานที่
ตองการขอพรเรื่องความรัก	ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดทีน่ี่กับองคเทพเจาแหงความรักหรือ
”เฒาจันทรา	ตํานานดายแดงแหงรัก”	ซึงเป็นสัญลักษณทีแ่สดงออกถึงคูแท	มีชื่อเสียงโดงดังมาก
ของไตหวัน

นําทานชอปป้ิง	ราน	Germanium	ที่ขึน้ชื่อเรื่องสรอยขอมือ	Germanium	ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอน
ธาตุเจอมาเน่ียม	ที่มีคุณสมบัติ	ทําใหเลือดลมเดินดีขึน้	เพิ่มความกระปรี้กระเปรา	และคลาย	ความเครียด	รวม
ถึงปะการังแดง	ปะการังน้ําลึกที่เป็นอัญมณีลํ้าคาที่หายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก

นําทานถายรูปคูกับ	ตึกไทเป	101	ที่ปัจจุบันถือวาเป็นจุดแลนดมารคของไตหวัน	หากทานมาไตหวันแลวไมมี
รูปคูกับตึกไทเป	101	น่ันแปลวา	ทานมายังไมถึงไตหวัน	!	และในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก	แตตึกไทเป	101	ยัง
คงความเป็นที่	1	ของไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก	(ไมรวมคาขึ้นลิฟททีเ่ร็วทีสุ่ดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิว
ชัน้	89	ราคา	600	NTD)

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	เมนู	สุกี้ไตหวัน	TAKAO	1	เซ็ท/ทาน
นําทานสู	เมืองเถาหยวน	เพื่อชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	GLORIA	OUTLET	เป็น	OUT	LET	MALL	ขนาด

ใหญ	มีรานคาทั้งหมด	285	ราน	สวนใหญจะเป็นแบรนดที่เหลานักชอปป้ิงรูจักกันอยูแลว	เชน	Armani,	Coach,
Michael	Kors,	Loewe,	Jimmy	Choo	และอื่นๆ	อีกมากมาย	ดวยราคาสินคาที่ถูกกวาราคาตลาดทั่วไปกวา	35%
–	70%เป็นแหลงรวมสินคาแบรนดดังชั้นนําของโลกสินคาแบรนดที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน	สนามบินแหงชาติประเทศไตหวัน

23.10	น.	อําลากรุงไทเป	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดย	สายการบิน	CHINA	AIRLINES	(CI)



ตึกไทเป101	(ไมรวมคาขึ้นลิฟททีเ่ร็วทีสุ่ดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชัน้	89	ราคา	600	NTD)

อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

โดยเที่ยวบินที่	CI837	***(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

02.00	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ

	
	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	(เมนู	สุกี้ไตหวัน	TAKAO	1	เซ็ท/ทาน)

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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

มัดจําที่ละ	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	30	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.	คาทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิ่น	ทานละ	800	เหรียญดอลลาไตหวัน	ตอทาน/ทริป	…หัวหนาทัวรขึน้อยูกับ
ดุลยพินิจของลูกคา

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

Passport	:	ตองมีอายุการเดินทาง	ไมนอยกวา6เดือน	นับจากวันเดินทาง

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

***	ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ไมมีราคาเด็ก	***

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศก	ทานละ	800	NTD/ทริป/ตอทาน***	สําหรับทิปหัวหนา
ทัวรแลวแตความประทับใจ

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

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

หมายเหตุ	:	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

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

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา,	รูปแบบการใหบริการหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ
ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

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	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

2.	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	จํานวนเงินยอดมัดจํา

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


