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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                             (-/-/-) 
23.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประตู 7 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

THAI LION AIR (SL) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บา้นสายรุง้ ● MIHAYARA ICE CREAM ● 

ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ● วดัพระถงัซ าจ ัง๋ ● วดัเหวนิหวู่ ● เจยีอี ้      ( เ ช ้ า /

กลางวนั/เย็น) 
03.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงไทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) เทีย่วบนิที ่SL398  

(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อิม่อรอ่ยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครือ่งดืม่ขึน้ชือ่ของไตห้วนั 
 เดนิทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนีทีล่ีภ้ยัมาอยู่กนัที่

ไตห้วนั ซึง่สรา้งขึน้อย่างง่ายๆ จากวสัดุทัว่ไป แต่ไดร้บัการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆ ดว้ยสสีนัสดใสตามผนังและ
ก าแพงในหมู่บา้น จนเป็นทีส่นใจของบุคคลทัว่ไป ท าใหม้ชี ือ่เสยีงจนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วช ือ่ดงัของเมืองไท
จงไปในทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากน้ันเดินทางสู่รา้น MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮารา่) สุดยอดรา้นของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทัง้
ความสวยและความอรอ่ย เป็นรา้นไอติมและรา้นอาหารชือ่ดงัของเมืองไทจง เดิมทีรา้นนีเ้ป็นโรงพยาบาลตา 
ต่อมาไดด้ดัแปลงเป็นรา้นอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกลิ่นอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดว้ยการ
ตกแต่งแนว Harry Potter การมจีดุขายเฉพาะตวัน่ีท าใหร้า้น Miyahara ดงึดูดลูกคา้อย่างไม่ขาดสาย  
★★พเิศษใหท่้านไดช้มิไอศกรมีท่านละ 1 SCOOP★★ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 รา้นนีต้กแตบ่รรยากาศเขา้ Theme เทศกาลตา่งๆ พนกังานกแ็ตง่ตวัน่ารกั เขา้กบั
บรรยากาศ เหมอืนหลุดเขา้ไปอกีโลก  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง พเิศษ!!เมนูปลาประธานาธบิด ี



น าท่าน สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่หรอื วดักวนอู วดัแห่งนีเ้ป็นวดัใหม่ทีท่างการญีปุ่่นสรา้งขึน้
หลงัจากท าการสรา้งเขือ่นท าใหว้ดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของวดัเหวนิหวู่โครงสรา้งคลา้ยกบั
พระราชวงักูก้ง ของประเทศจนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ้สตัย ์และคุณธรรม 
การขอพรจากองคเ์ทพกวนอู ณ วดั เหวนิหวู่นี้ ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระดิง่ลมเพือ่เป็นการ
สกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอู 

 น าท่านล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทรา หรอื SUN MOON LAKE แหล่งน ้าจดืใหญ่
ทีสุ่ดบนเกาะไตห้วนั ทีม่าของชือ่ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระ
อาทติย ์และ ทศิตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร ์ทะเลสาบสุรยินัจนัทราเกดิจากการสรา้งเขือ่น
กกัเก็บน ้าท าใหม้ีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมี
อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีและน ้าในทะเลสาบมีสีเขยีวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดร้บัการดูแลเร ือ่งความ
สะอาดและมลพศิอย่างเครง่ครดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

สกัการะอฐัขิองพระถงัซ าจ ั๋ง ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋ หรอื วดัเสวียนกวง ตัง้อยู่บนเนินเขารมิทะเลสาบสุรยินั
จนัทรา ช ือ่ของพระในสมยัราชวงศถ์งัทีเ่ดนิทางไปอญัเชญิพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพูทวปีเดมิอฐัขิองท่าน
ทางการประเทศญีปุ่่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรกัษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐัขิองท่านไดเ้ก็บ
รกัษาไวท้ีน่ี่ จากน้ันน าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงเจยีอี ้

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูสเตก๊จานรอ้น 
ใหท่้านไดเ้ลอืกสรร หมู ไก ่เนือ้ ปลา และ บุปเฟ่ตส์ลดับาร ์(สามารถแจง้กบัหวัหน้าทวัรใ์นวนั
เดนิทางไดเ้ลย) 
 

  
 

 
 
 

 
 

ทีพ่กั SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเท่า (เมอืงเจยีอี)้ 
วนัทีส่าม เจยีอี ้● อุทยานอาลซีาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ● รา้นใบชา ● ไถจง ● ไนทม์าร ์

เกต็ 
                                                                     (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้ เดนิทางเดนิทางขึน้ เขาอุทยานอาลซีาน อุทยานทีม่คีวามสวยงามและมชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในเกาะไตห้วนั น าท่าน 

เดนิชมอุทยาน ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ 2 ,500 ปีและชม
สวนซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากน้ันน าท่าน สกัการะเจา้พ่อเสอื ณ ศาลเจา้พ่อเสอืกลางอุทยานอาลซีาน 
จากน้ันน าท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน ผ่านเสน้ทางป่าสน ใหท่้านเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของอุทยาน
ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ ์ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 

จากน้ันน าท่าน ชมิชาอู่หลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ใหท่้านได ้
ชงชาอย่างถูกวธิ ีและไดร้บัประโยชนจ์ากการดืม่ชา ทัง้ชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจาก
เมืองฮวัเหลียน และเลือกซือ้ชาอู่หลงทีข่ึน้ช ือ่ของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดืม่เอง
เดนิทางกลบัเมอืงไถจง 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น พเิศษ!! บุฟเฟตช์าบูหม่าล่าหรอืท่านซปุน ้าใสใหท่้านไดเ้ลอืกสรร  
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิชอ็ปป้ิง ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั ฟ่งเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต ถนนคนเดนิของเมืองไถ
จง มีสินคา้หลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกสรร จ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทัง้มือ้หลกั 
และอาหารทานเล่น เชน่ ไกท่อดฮอทสตาร ์ชานมไขมุ่ก มนัทอด อาหารป้ิงย่าง  

ทีพ่กั KING BRIDGE HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว (เมอืงไถจง) 
วนัทีส่ี ่ ไถจง ● ไทเป ● รา้นขนมพายสบัปะรด ● อุทยานเย๋หลิว่ ● ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน ● ตลาดปลา

ไทเป 
                                                                         (เชา้/กลางวนั/อสิระอาหารเย็น) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) น าท่านแวะชม รา้นขนมพาย
สบัปะรด รา้นนีเ้ป็นรา้นซึง่ไดก้ารรบัรองคุณภาพจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอด
ภาษี สินคา้แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรด ขนมพายเผือก ขนมพายชอ็คโกแลตไสเ้กาลดั หมูแผ่น ขา้วตงั
สาหรา่ย ขนมโมจริสชา  
จากน้ันน าท่านชม อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณีของประเทศไตห้วนั
ลกัษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดขึน้จากการเคลือ่นทีข่องแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตา
รูปรา่งต่างๆ ซึง่เกดิจากการกดัเซาะของน ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ทีห่นิรูปเศยีรพระราชนีิอลธิซาเบธ หนิ
รูปเจา้หญงิ หนิรูปมงักร และฟอสซลิของสตัวท์ะเลดกึด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิคน ้าทะเลสคีราม
สวยงามแปลกตา 

 
 

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจ์นี 



จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขา ซึง่ในอดตี
เคยเป็นแหล่งขดุทองชือ่ดงัของไตห้วนั เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบา้นเรอืนแบบเก่าเป็นสิง่ดึงดูดใจให ้
นักท่องเทีย่วมาเยือน ชมรา้นรวงต่างๆ ทัง้รา้นน ้าชา รา้นขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทศันข์องบา้น
โบราณ ซึง่ประดบัดว้ยโคมไฟสตี่างๆ และตรอกซอยเล็กๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ และนักท่องเทีย่วจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากน้ันเดนิทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
ไตห้วนั สถานทีแ่ลนดม์ารก์อกีหน่ึงแห่งของไตห้วนั เปิดตวัอย่างเป็นทางการหลงัจากการปรบัปรุงพืน้ทีต่ลาด
เดมิเมือ่ปี 2012 ซเูปอรม์ารเ์ก็ตสไตลญ์ีปุ่่นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ทัง้ของทะเล ทีจ่ดัใหบ้รกิาร
เป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจ านวนมากมาย ทัง้นีคุ้ณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาใหค้รวัใน
ตลาดปลาปรุงสุกไดต้ามใจชอบ รบัประกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดทีจ่ะท าใหคุ้ณลมืภาพตลาดสด
แบเดมิๆ ไปไดเ้ลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา เพือ่ความสะดวกสบายในการชอปป้ิง 
ทีพ่กั EHOME HOTEL หรอืเทยีบเท่า (เมอืงเถาหยวน) 
วนัทีห่า้ ไทเป ● ศูนย ์GERMANIUM และ ปะการงัแดง ● พพิธิภณัฑกู์ก้ง ● ถา่ยรูปกบัตกึไทเป 101 ● 

ศูนยเ์ครือ่งส าอาง ● อนุสรณส์ถาน เจยีงไคเชค็ ● วดัหลงซาน ● ชอปป้ิงซเีหมนิตงิ     

                             (เชา้/กลางวนั/เย็นอสิระ) 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านแวะชมของทีร่ะลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE) ซึง่ท าเป็นเคร ือ่งประดบัทัง้สรอ้ยคอ 
และสรอ้ยขอ้มือ ซึ่งมีการฝังแร่ Germanium ลงไป มีคุณสมบัติลดผลกระทบจากรงัสีจากอุปกรณ์
อเิล็คทรอนิคส ์ปรบัความสมดุลในระบบต่างๆ ของรา่งกาย สามารถชว่ยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลั
ไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตวัหลงัเจ็บป่วยใหส้ ัน้ลง และภายในศูนยแ์ห่งนี้ยงัมีผลิตภณัฑเ์คร ือ่งประดบัจาก 
ปะการงัสแีดง อญัมณีล า้ค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ทัง้จีป้ระดบั แหวน ต่างๆ ทัง้ยงัมีปะการงัแดงแบบเป็นตน้ 
เป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนั ซึง่เป็นสิง่แสดงถงึบารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
น าท่านชม  พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติไตห้วนั กูก้ง  (Gu Gong National Palace Museum)
พพิธิภณัฑอ์นัดบั 1 ใน 4 ของโลกพพิธิภณัฑแ์ห่งนีเ้ป็นสถานทีร่วบรวมศลิปวตัถุของจนีโบราณ และสมบตัลิ า้
ค่า ซึง่บางชิน้มีอายุยอ้นหลงัไปถงึ 5 พนัปี จากพระราชวงศจ์นีทุกราชวงศ ์ภายในพพิธิภณัฑร์วบรวมไวไ้ดถ้งึ
กว่า 620,000 ชิน้ ซึง่สมบตัลิ ่าค่าเหล่านีท่้านประธานาธบิดไีดน้ ามาจากประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่โดยขนลงเรอื
มาพรอ้มกบัชาวจนีทีอ่พยพมาตัง้รกรากยงัประเทศไตห้วนั โดยโบราณวตัถุเหล่านีม้มีากจนตอ้งผลดัเปลีย่นให ้
ชมทุก ๆ 3 เดอืน แต่วตัถุโบราณชิน้เอกทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่หยกผกักาดขาว หยกสนี ้าตาลเหมอืนหมูสามช ัน้ หมอ้
โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็นตะกรอ้ซอ้นกนั 21 ช ัน้ จะมใีหช้มตลอดปี 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2264/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%87-(Gu-Gong-National-Palace-Museum)
https://www.ilovetogo.com/Article/105/2264/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%87-(Gu-Gong-National-Palace-Museum)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเสีย่วหลงเปา 
จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั ตกึไทเป 101 ไม่รวมค่าขึน้ตกึ ตกึระฟ้าสูงทีสุ่ดในมหานครไทเป และเป็นตกึทีสู่ง
ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2553 ตึกไทเป 101 ไดร้บัรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและ
สิ่งแวดลอ้ม” ตึกไทเป 101 มีจ านวนช ัน้ทั้งหมด 101 ช ัน้ และช ัน้ใตด้ินอีก 5 ช ัน้ ช ัน้  1-5 จะเป็น 
หา้งสรรพสินคา้ และรา้นอาหารช ัน้น าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM, ZARA, ROLEX, PANNERAI, 
DIOR, CHANEL จากน้ันแวะซือ้สนิคา้ผลติภณัฑเ์คร ือ่งส าอางต่างๆ ที ่ศูนยเ์ครือ่งส าอาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถาน เจยีงไคเชค็ (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณร์ าลกึถงึ
ท่านอดตีประธานาธบิดไีตห้วนั รวบรวมประวตั ิของใชส้ าคญั รถ และจ าลองหอ้งท างานของท่าน เจยีง ไค เชค็ 
ซึง่ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ รชักาลที ่9 ของไทย 
คร ัง้เสด็จเยอืนประเทศไตห้วนัเมือ่วนัที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2506 และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณส์ถานแห่งนีค้อื 
การชม การเปลีย่นเวรยามของทหารรกัษาการรปูป้ันส ารดิ ท่านเจยีงไคเชค็ ซึง่จะเปลีย่นเวรทุกช ัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันเดินทางสู่ วดัหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหน่ึงในวดัทีเ่ก่าแก่และมีช ือ่เสียงมากทีสุ่ดแห่ง
หน่ึงของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมอืงเก่า มีอายุเกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝูเจีย๊นชว่งปี
ค.ศ. 1738  เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจนี มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรม
คลา้ยกบัวดัพุทธของจนีแต่มลีูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัว่าเป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั 
ท าใหท้ี่น่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวดัหลงซาน หรอื เหมงเจยี หลงซาน
(Mengjia Longshan) แต่เดิมสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ์ืน่ๆ ตาม
ความเชือ่ของชาวจนีอีกมากกว่า 100 องคท์ี่ดา้นใน โดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เชน่ เจา้แม่
ทบัทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง เทพเจา้กวนอู เร ือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรอื ผู ้
เฒ่าจนัทรา ทีเ่ช ือ่กนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรกั 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสู่ ซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในนาม สยามสแควรแ์ห่งไทเปเป็นย่านชอ็ปป้ิงของวยัรุน่และ
วยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนักท่องเทีย่วดว้ยเชน่กนั ในย่านนีเ้ป็นถนนคนเดนิโดยแบ่งโซน
เป็นสตี่างๆ เชน่ แดง เขยีว น ้าเงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลยและท าสไีวอ้ย่างเป็นระเบยีบ 
รา้นคา้แนะน าส าหรบันักท่องเทีย่วชาวไทย ซึง่ราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER, 
NEW BALANCE, ADIDAS, H&M, MUJI ซึง่รวมสนิคา้รุน่หายากและราคาถูกมากๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น ณ คลาดซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกสบายในการชอปป้ิง 
ทีพ่กั Eastern Hotels & Resorts หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว (เมอืงเถาหยวน) 
 ใหท่้านไดผ้่อนคลายความเมือ่ยลา้และกระตุน้ระบบไหลเวยีนเลอืด ดว้ยการแช่น ้าแร ่แบบส่วนตวั

ในหอ้งพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก ไทเป ● สนามบนิเถาหยวน ● สนามบนิดอนเมอืง        (เชา้/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.45 น. เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เทีย่วบนิที ่SL399 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
13.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

............................................................................................................................ 
 

อตัราคา่บรกิาร 



เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว 

16 ธ.ค.62 21 ธ.ค.62 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

17 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

18 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

23 ธ.ค.62 28 ธ.ค.62 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

24 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

25 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

31 ธ.ค.62 05 ม.ค.63 25+1 19,900 19,900 19,900 5,000 

08 ม.ค.63 13 ม.ค.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

15 ม.ค.63 20 ม.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

22 ม.ค.63 27 ม.ค.63 25+1 19,900 19,900 19,900 5,000 

29 ม.ค.63 03 ก.พ.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

04 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

11 ม.ีค.63 16 ม.ีค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

18 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

25 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

01 เม.ย.63 06 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

08 เม.ย.63 13 เม.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

09 เม.ย.63 14 เม.ย.63 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

10 เม.ย.63 15 เม.ย.63 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

22 เม.ย.63 27 เม.ย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

29 เม.ย.63 04 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

05 พ.ค.63 10 พ.ค.63 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

20 พ.ค.63 25 พ.ค.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

27 พ.ค.63 01 ม.ิย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

02 ม.ิย.63 07 ม.ิย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

10 ม.ิย.63 15 ม.ิย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

17 ม.ิย.63 22 ม.ิย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

24 ม.ิย.63 29 ม.ิย.63 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ตั๋วเคร ือ่งบินไป-กลบัพรอ้มคณะ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่น่ังได ้โดยทางสายการบินจะเป็นผู ้

ก าหนด 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คนื (หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรอืตอ้งการพกัเดีย่วท่านสามารถช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เตมิไดโ้ดยท าการจองและช าระเงนิกอ่นการเดนิทางเท่าน้ัน 
✓ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
✓ ค่ารถโคช้และยานพาหนะ รบั–ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถอืขึน้เคร ือ่งไดท่้านละ 7 กก./1ใบ 
✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  



เงือ่นไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัิเหตุระหว่างการ
เดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

อตัราคา่บรกิารไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 
 ค่าวซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวต่างชาต ิ(PASSPORT ไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ โทรศพัท-์โทรสาร อนิเตอรเ์น็ต มินิบาร ์ซกัรดี ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัภิยัทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูก

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศ ซึง่อยู่
นอกเหนือความควบคุมของบรษิทั 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ในอตัรารวม 1,200 NTD/ลูกทวัร ์1 ท่าน/ทรปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศ) 
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ แต่ไม่บงัคบัทปิ) 

**ขณะนีน้กัท่องเทีย่วชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซีา่ หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออก
ปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็คา่วซีา่เพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรอืมากกวา่ตามทีส่ถานทูตก าหนด  

(ไม่รวมคา่บรกิารยืน่)** 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร ์
• กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั มิฉะน้ันถอืว่า

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 
กรณียกเลกิ : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิัทจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล วนัหยุด

นักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้ 
• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทจะท าการเลื่อน            

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี ้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้าม
ความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 
เง่ือนไขอืน่ ๆ :  
• บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทั และผูเ้ดินทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ
เดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไป
ดว้ย โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ ตั๋วเคร ือ่งบนิ, ตั๋วรถทวัร,์ ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรอืเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิัทไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบ และหากไฟลทบ์นิมีการปรบัเปลีย่นเวลาบนิ เพราะถอืว่า
ท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้  

• ลูกคา้ทีไ่ม่ประสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ทีร่ะบุตามรายการทวัรเ์พิม่ท่านละ 1,000 บาท/รา้น 
• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 
➢ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (บรษิทัไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึตามก าหนด และไม่สามารถเดนิทางได ้) 
➢ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ สายการบนิยกเลกิบนิ การประทว้ง การนัดหยุด

งาน การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ทีก่รม



แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั หรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ ซึง่ลูกคา้
จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาจจะมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม 

➢ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุ
ในรายการท่องเทีย่ว ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษิทัทวัร ์

➢ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และหรอื เกดิอุบตัิเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหาย หรอืช ารดุจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

➢ ตั๋วเคร ือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ไม่สามารถน ามาเลือ่นวนั หรอืคืนเงิน และไม่สามารถ
เปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะถอืว่า
ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

➢ กรุป๊ที่เดินทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ 
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

➢ ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท่้าน
โดนปฏิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าใหใ้บหนา้เปลี่ยนไป ดงัน้ัน ท่านตอ้งท า
พาสปอรต์เล่มใหม่กอ่นท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่าน
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั ทางบรษิทั
จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีด
อายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

➢ กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

➢ PASSPORT จะตอ้งไม่มกีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูต่างๆ หรอืแมก้ระทัง่ตราปัม๊ลายการต์ูน ทีไ่ม่ใชก่ารประทบัตรา
อย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกคร ัง้ หาก ตม.ปฏเิสธการเขา้-ออก
เมอืงของท่าน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถอ่งแท ้แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง ** 
 


