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วนัแรก  สนามบินดอนเมือง                              (-/-/-) 

23.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 

 เคาท์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่อง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบ

สุริยนัจันทรา ● วดัพระถังซําจ๋ัง ● วดัเหวนิหวู่ ● เจียอี ้                  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

03.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL398  

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  

(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า อิม่อร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองดื่มขึน้ช่ือของไต้หวนั 

เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภยัมาอยู่กนัท่ีไตห้วนั ซ่ึง

สร้างข้ึนอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ท์เป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและกาํแพงใน

หมู่บา้นจนเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไปทาํให้มีช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทจงไปใน

ท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า)  

★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ท่ีมีดีทั้งความสวย

และความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดงัของเมืองไทจง เดิมทีร้านน้ีเป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาได้

ดดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลบัของโรงพยาบาลด้วยการตกแต่งแนว 

Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวัน่ีทาํใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มายงัเมืองไถจง ที่ประทับใจที่สุด ถือเป็น THE MUST ที่ต้องมาเลยทีเดียว ไม่ง้ันพลาดอย่างแรง !!! ร้านน้ี คือ

ตอนน้ีตกแต่บรรยากาศเข้าTheme เทศกาลต่างต่างด้วย พนักงานกแ็ต่งตัวน่ารัก เข้าบรรยากาศ เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกนึงเลย  

 



 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง พเิศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 

นาํท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

หรือ วัดกวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ท่ีทางการ

ญ่ีปุ่นสร้างข้ึนหลงัจากทาํการสร้างเข่ือนทาํให้

วดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ข่ือน การออกแบบของ

วดัเหวินหวูโ่ครงสร้างคลา้ยกบัพระราชวงักูก้ง 

ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพ

เจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซ้ือสัตย์ และ

คุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด 

เหวนิหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลม

เพือ่เป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

จากน้ัน นาํท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งนํ้ าจืดใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ

ไตห้วนั ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะ

คล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของ

ท ะ เ ล ส า บ มี ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย พ ร ะ จัน ท ร์ 

ทะเลสาบสุริย ันจันทราเกิดจากการสร้าง

เข่ือนกกัเก็บนํ้ าทาํให้มีขนาดกวา้งขวาง และ

มีความสูงเหนือระดับนํ้ าทะเล 750 เมตร 

ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็น

สบายตลอดทั้งปีและนํ้ าในทะเลสาบมีสีเขียว

มรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอยา่งเคร่งครัด 

สักการะ อัฐิของพระถังซําจ๋ัง ณ วัดพระถังซําจ๋ังหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ช่ือของ

พระในสมยัราชวงศถ์งัท่ีเดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอฐิัของท่านทางการประเทศ

ญ่ีปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวท่ี้น่ี 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองเจียอี ้

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน 

ให้ท่านได้เลอืกสรร หมู ไก่ เนือ้ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลดับาร์ สามารถแจ้งกบัหัวหน้าทวัร์ในวนัเดินทางได้เลยค่ะ 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทยีบเท่า (เมืองเจียอี)้ 

วนัทีส่าม เจียอี ้● อุทยานอาลซีาน ● น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เกต็ 

                                                                                   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ัน เดินทางเดินทางข้ึนเขาอุทยานอาลีซานอุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไตห้วนั นําท่านเดิน

ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติ

โอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลาย

ร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2,500 ปีและ

ชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพนั

ปี จากนั้ นนําท่านสักการะเจ้าพ่อ

เสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยาน

อาลีซาน จากนั้น นําท่านน่ังรถไฟ

โบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่า

ส น  ใ ห้ ท่ า น เ พ ลิ ด เ พ ลิ น กั บ

บรรยากาศของอุทยานท่ีมีความ

อุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาร

จีนพืน้เมือง 

จากน้ัน นําท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชา

แบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและ

ได้รับประโยชน์จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจาก

อาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่

หลงท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัไปเป็นของฝากและด่ืม

ทานเอง 



 

นําท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง 

คํ่า บริการอาหารเยน็ พเิศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปนํา้ใสให้ท่านได้เลอืกสรร  

 

 

 

 

 

นําท่าน เดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจ๋ียไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีส้ินค้า

หลากหลายมากมากให้ท่านไดเ้ลือกสรรจาํหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งม้ือหลกัและ

อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 

ทีพ่กั KING BRIDGE HOTELหรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) 

วนัทีส่ี่ ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิว่ ● ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน ● ตลาดปลาไทเป 

                                                                          (เช้า/กลางวนั/อสิระอาหารเยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นาํท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้าน

น้ีเป็นร้านซ่ึงได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้

แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลดั หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิ

รสชา ฯลฯ 

จากน้ัน นาํท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็น

แหลมยื่นลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึง

เกิดจากการกดัเซาะของนํ้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ท่ี หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง 

หินรูปมงักร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิคนํ้ าทะเลสีครามสวยงาม

แปลกตา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็น

แหล่งขดุทองช่ือดงัของไตห้วนั เม่ือกาลเวลาผา่นไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียว

มาเยอืน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านนํ้ าชา ร้านขายขนม และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซ่ึงประดบั

ดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish 

Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หว ัน สถานท่ีแลนด์

มาร์กอีกหน่ึงแห่งของไตห้วนั เปิดตวัอย่าง

เป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นท่ี

ตลาดเดิมเม่ือปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์

ญ่ีปุ่นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสด

ใหม่ทั้งของทะเล ท่ีจดัให้บริการเป็นโซน

ของแต่ละประเภทอาหารจาํนวนมากมาย 

ทั้งน้ีคุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ 

มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกไดต้ามใจชอบ รับประกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดท่ีจะทาํให้คุณลืม

ภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเ้ลย 

เยน็  เพือ่ความสะดวกสบายในการชอปป้ิงอสิระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา 

ทีพ่กั EHOME HOTEL หรือเทยีบเท่า (เมืองเถาหยวน) 

วนัที่ห้า ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พพิธิภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกบัตึกไทเป 101 ● ศูนย์เคร่ืองสําองค์ 

● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วดัหลงซาน ● ชอปป้ิงซีเหมินติง                        (เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 



 

จากน้ัน นาํท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซ่ึงทาํเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ

สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืน

ตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีลํ้าค่าจาก

ใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้ง

ยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้น

ชาวไต้หว ันซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการ

ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง (Gu 

Gong National Palace Museum)พิพิธภณัฑ์

อันดับ 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็น

สถานท่ีรวบรวมศิลปวตัถุของจีนโบราณ และ

สมบติัลํ้าค่า ซ่ึงบางช้ินมีอายยุอ้นหลงัไปถึง 5 พนั

ปี จากพระราชวงศจี์นทุกราชวงศ ์ภายในพิพิธภณัฑร์วบรวมไวไ้ดถึ้งกวา่ 620,000 ช้ิน ซ่ึงสมบติัลํ่าค่าเหล่าน้ีท่าน

ประธานาธิบดีได้นาํมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลงเรือมาพร้อมกบัชาวจีนท่ีอพยบมาตั้งรกรากยงั

ประเทศไตห้วนั โดยโบราณวตัถุเหล่าน้ีมีมากจนตอ้งผลดัเปล่ียนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน แต่วตัถุโบราณช้ินเอกท่ีมี

ช่ือเสียง เช่นหยกผกักาดขาว หยกสีนํ้ าตาลเหมือนหมูสามชั้น หมอ้โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็นตะกร้อซ้อนกนั 

21 ชั้น จะมีใหช้มตลอดปี 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา 

จากน้ัน นาํท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึน้ตึก ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก

ในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรั้บรางวลั “ผูน้าํการออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 

101 มีจาํนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหารชั้นนาํ

เช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

จากน้ัน แวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางต่างๆ ท่ีศูนย์เคร่ืองสําอาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นาํท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใช้สําคญั รถ และ จาํลองห้องทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึง

ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ัง

เสด็จเยอืนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การ

ชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันสาํริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน เดินทางสู่วดัหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง

ไทเป ตั้งอยูใ่นแถบยา่นเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแลว้ สร้างข้ึนโดยคนจีนชาวฝเูจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อ

เป็สถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศกัสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธ

ของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัวา่เป็นวดัสไตล์ไตห้วนั ทาํให้ท่ีน่ีเป็นอีก

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)


 

หน่ึงแหล่งท่องเท่ียวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่

เดิมสร้างข้ึนเพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกว่า 

100 องคท่ี์ดา้นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง, เทพเจา้

กวนอู เร่ืองความซ้ือสัตยแ์ละหน้าท่ีการงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ย

แดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 

คํ่า นาํท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ่า

ตามอัธยาศัย) หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในนาม 

สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปป้ิงของ

วัย รุ่นและวัยทํางานของไต้หว ัน ย ัง เ ป็น

แหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ใน

ย่านน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสี

ต่างๆ เช่น แดง เขียว นํ้ าเงิน โดยสังเกตจาก

เสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและทาํสีไว้

อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะนําสําหรับ

นักท่อง เ ท่ียวชาวไทย ซ่ึ งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30  % ได้แ ก่  ONITSUKA TIGER,NEW 

BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

เยน็  เพือ่ความสะดวกสบายในการชอปป้ิงอสิระอาหารเย็น ณ ซีเหมินติง 

ทีพ่กั Eastern Hotels & Resorts หรือเทยีบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) 

 ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวยีนเลอืด ด้วยการแช่นํา้แร่ แบบส่วนตัวในห้องพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง       (เช้า/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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



 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางและวนัเดนิทาง ไต้หวนั ทะเลสาบสุริยนัจันทราอุทยานอาลซีาน อุทยาน 

เย๋หลิว่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน 6 วนั 4 คนื โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

10 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

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

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

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

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

25 มี.ค.63 30 มี.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 มิ.ย.63 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

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

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

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

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

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่น่ังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

กาํหนด 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถ

ชําระค่าบริการเพิม่เติมได้โดยทาํการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่าน้ัน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย 

× ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสําหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทําวีซ่าเข้าประเทศ

ไต้หวนั) 



 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อตัรา รวม 1,200 NT/ลูกทวัร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

**ขณะนีนั้กท่องเทีย่วชาวไทยได้รับการยกเว้นการทาํวซ่ีาหากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาเข้าออกปกติ 

ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามทีส่ถานฑูติกาํหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเงือ่นไขต่างๆ ก่อนทําการจองและชําระเงนิคะ 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน 

มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณยีกเลกิ 

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี

เจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่

บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท

ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผู้ เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวันเดินทางหรือ

ยกเลกิการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ

ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

7.ลูกค้าทีไ่ม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าทีร่ะบุตามรายการทวัร์เพิม่ท่านละ 1,000 บาท/ร้าน 



 

8.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ

ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง

ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้

ท่านโดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทํา

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  



 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํา้ การขีดเขียน วาดรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน 

ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของ ตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 

ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


