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วนัแรก            กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน  

17.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 2  เคาน์เตอร ์5 สายการ

บิน TIGER AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ 

19.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน TiGER AIR เที่ยวบินที่  IT506 

  (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 

00.25+1 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ประเทศ

ไตห้วนั ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝั่งดา้นตะวนัออกเฉียง

ใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวง

และเมืองใหญ่ท่ีสุด หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั  

พกัที ่ โรงแรม CITY SUITE HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า   

วนัที่สอง    วดัจงไถชานซ่ือ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซ าจัง๋-วดัเหวินอู่ – ชอ้ปป้ิงตลาดฟงเจี่ย

ไนทม์าเก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่าน วดัจงไถฉานซ่ือ ก่อตั้งโดยท่านเหวยเจวี๋ยมหาเถระ วดั

จงไถ่ซานซ่ือมีช่ือเสียงในดา้นการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิท่ี

สืบทอดมาจากปรมาจารยฮุ่์ยเหนิงในจีน นอกจากเร่ืองการฝึก

สมาธิแลว้ วดัแห่งน้ียงัไดร้ับการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานท่ี

ยิ่งใหญ่เป็นอนัดับสามของโลกรองจากนครวา

ติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต อีกทั้งยงัเป็นวดัท่ี

ทนัสมยัท่ีสุดในไตห้วนั สญัลกัษณข์องวดัน้ีเป็น

รูปมือถือดอกบัวซ่ึงวัดแห่งน้ีได้รับการกล่าว

ขานว่าเป็นศาสนาสถานท่ียิ่งใหญ่เป็นอันดับ

ของโลกรองจากนครวาติกัลและวดัมหายานท่ีธิเบตจากน้ันน าท่านสู่

เมืองไถหนานน าท่านข้ึนฝัง่เดินทางไปกราบไหวส้ิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ณ  วดัเหวินอู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพ

เจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมี

มลูค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนัไดเ้วลาอนัสมควร  

เที่ยง  บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ  ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี  

 จากน้ันน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนัตั้งอยูในเขตของ  ซันมูลเลก

เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียว

ไตห้วนัไดก้่อตั้งขึ้ นเมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 

2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหว



       
 
 
 
 

 

ครั้งใหญ่เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้าสู่ยอดเขาท่ีจากความ

สูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบทภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ 

ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมา 

ของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนัจนัทรา” ใหท่้านด่ืมด า่กบับรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยนัจนัทรา ทะเลสาบ 

ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนัน าท่านขึ้ นสู่วดัเสวียนจาง นมสัการอฐิัของ พระถงัซามจัง๋ท่ี ได้

อญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ไดเ้วลาอนัสมควร 

เยน็  อาหารเยน็อิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารน าท่านสู่ ตลาดฝงเจีย่ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท่้านไดอิ้สระ

กบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านที่ช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท้ี่น่ีราคาถูก

กว่าเมืองไทยแน่นอนๆ  

พกัที่  โรงแรม MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม      เมืองไทจง - เมืองไทเป –เหยหล่ิว – หมู่บา้นจิว่เฟิน - ชิมขนมพายสปัปะรด –รา้นศูนยเ์ครื่องประดบั 

– DUTY FREE – ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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บจากเมืองไทจงกลบัสู่เมืองไทเป  โดยรถโคช้ น าท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดั

กร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ 

เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ 

ทัว่โลก 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจนี สลดักุง้มงักร  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2+onitsuka+tiger&source=images&cd=&cad=rja&docid=gqK9GLaN0QtZPM&tbnid=Z8l6Uw1R3grPwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=15276515&shopid=26373&ei=8TASUZ3QEMWWiQe9yoDYDw&psig=AFQjCNH5X-IU8Qo6BTqlAI1hJuC6gRRr-w&ust=1360233066485235


       
 
 
 
 

 

 จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงสมยัก่อนเคยเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียง จึงมีนักขุดทอง

จ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็น

ฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์"SPIRITED AWAY ทศันียภาพ

ภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวน

มากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนน

คนเดินเก่ าแก่ ท่ีมี ช่ื อ เ สียง ท่ี สุดในไต้หวัน  ให้ท่ านได้

เพลิดเพลินในการจับจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบัว

ลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ี

ท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศัย   

น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อม

จนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก จากน้ันน า ศูนย

เครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึง

สามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบ

ไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร้่างกายสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมี

นาฬิกา หลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม จากน้ันใหท่้านสู่ Duty Free ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้ปลอดภาษี อาทิเช่น น ้าหอม แผ่นมารค์หน้า ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว นาฬิกา แว่นตา เวชส าอางค์ สินคา้

แบรนเนม น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์เส้ือผา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศัย จากน้ัน น าท่านสู่ ตลาด

กลางคืนซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต  ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง และไม่ควรพลาดเมนูขึ้ นช่ือของซ่ือหลิน 

คือ เตา้หูเ้หม็น ,ปอเป๊ียะห่อกะหร่ีป๊ับ, ตน้หอมห่อดว้ยเบค่อน,กุนเชียงยกัษ์,ไก่ทอด HOTSTAR, ซ่ีโครงหมู

ตุ๋นยาจีน, มนับดราดชีส,วุน้ไข่กบ,น ้าแข็งใส ,มะเขือเทศหรือสตอเบอรร่ีชุบน ้าเช่ือม,  ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหาร

พ้ืนเมืองท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ หากใครไปไตห้วนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หูเ้หม็น ก็ถือว่าไปไม่

ถึงไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนัคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้

หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดับ โดยท่ีรองเทา้

ผา้ใบ รองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆจะมีราคาถูกกวา่เมืองไทย 

 

    

 

 

 



       
 
 
 
 

 

อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ 

พกัที่  โรงแรม WONSTAR HOTEL XIMENDING ถนนซีเหมิงติง หรือเทียบเท่า  

โรงแรมท่ีพักอยู่ย่าน ถนนคนเดิน ตลาดซีเหมินติง ท่านสามารถอิสระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง 

เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของ

ฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ

มากมายตามอธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมควร 

วนัที่สี่     อิสระท่องเที่ยวในไทเป 1 วนั (ไม่มีรถบริการ ) – ไกดท์อ้งถิ่นคอยใหค้ าแนะน าท่องเที่ยว  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านไดอิ้สระท่องเท่ียวในไทเป เต็มวนั หรือท่านอาจท่องเท่ียว ไทเปรอบนอก อาทิเช่น  

1. ไหวพ้ระเสริมสิริมงคลที่ วดัขงจื้ อไทเป  

วดัเก่าแก่และมีช่ือเสียงของไตห้วนัสรา้งขึ้ นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 1920 มีความสวยงามตามแบบ

สถาปัตยกรรมของ Minnan (ทางใต)้ และศิลปะการตกแต่งแบบทอ้งถ่ินของไตห้วนั เป็นวดัท่ีไดร้ับ

ความนิยมส าหรบันักท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากดงัน้ันขอ้มลูใหค้วามรูต่้างๆ ท่ีจดัแสดงไวจึ้งมีภาษาองักฤษ

ก ากบัไวด้ว้ยรบัรองว่าคุณจะไดร้บัความรูก้ลบัไปโดยไม่มีติดขดัอย่างแน่นอนเก่ียวกบัประวติัศาสตรข์อง

ขงจ้ือ, วัดและหลักความรู ้ 6 แขนงของขงจ้ือ (พิธีกรรม ดนตรี ยิงธนู ขี่มา้ ประวัติศาสตร์และ

คณิตศาสตร)์ นอกจากที่คุณจะไดค้วามรูเ้ก่ียวกับขงจื้ อกลบัไปแบบเต็มอ่ิมแลว้ ที่วัดยงัมีการจดั

แสดงอตัชีวประวตัขิองขงจื้ อในแบบภาพยนตร ์4D ไวใ้หไ้ดช้มกนัอีกดว้ย  

2. Chiang Kai Shek Memorial Hall : อนุสรณส์ถาน เจยีง ไคเช็ค 

อนุสรณ์สถานแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ซ่ึงเป็นท่ีรกั และศรทัธาของ

ชาวไตห้วนั ตั้งอยู่ใจกลางกรุงไทเป ตัวอาคารหลักสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว มีหลังคาเป็นรูปทรงแปด

เหล่ียมสีฟ้าเป็นสถาปัตยกรรมจีน มีบนัไดถึง 89 ขั้นในอาคารหลกั (เจียง ไค เช็คถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 

89 ปี) นักท่องเท่ียวมกัจะเดินขึ้ นไปเพ่ือชมรูปป้ันส าริดขนาดใหญ่ของเจียง ไค เช็คท่ีดา้นบน บริเวณ

รอบๆ อนุสรณส์ถานจะเป็นสวนขนาดใหญ่ท่ีตกแต่งปรบัประดาดว้ยตน้ไมด้อกไมอ่ยา่งสวยงามอีกดว้ยค 

3. ชมพระอาทิตยต์กที่ตั้นสุย (Tamsui)  

ตกเย็นแวะเดินเล่นชมถนนคนเดินบรรยากาศริมน ้าท่ีย่านตั้นสุยเป็นเขตปากแม่น ้าส าคัญของไทเป 

สถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวใหค้วามนิยมเป็นอย่างมากคือการเดินชอ้ปป้ิงและชมวิวท่ี

ถนนโบราณตั้นสุย (Tamsui old street) แหล่งรวมสินคา้พ้ืนเมืองทั้งอาหาร, ของใชแ้ละของท่ีระลึก

ต่างๆ หรือจะต่อรถบัสหมายเลข R26 เพ่ือเดินทางต่อไปยงัท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุย (Tamsui 

fisherman’s wharf) และสะพานแห่งความรกั (Tamsui Lovers’ Bridge) ท่ีประดบัและตกแต่งแสงไฟ

อยา่งสวยงาม สถานท่ีพกัผ่อนชิลๆ ท่ีคนทอ้งถ่ินและคู่รกัชาวไตห้วนันิยมเป็นอยา่งมาก 

4. เสน้ทางรถไฟสายเก่าผิงซี  



       
 
 
 
 

 

เสน้ทางสายรถไฟสายสั้นๆ ท่ียงัคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบา้นเรือนและสถานีรถไฟไวไ้ด้

เป็นอยา่งดี มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ขนาดรางรถไฟค่อนขา้งแคบและมีเสน้ทางเช่ือมต่อจาก

เมืองไทเป (Taipei City) หน่ึงในสามสถานีจากทั้งหมด 7 สถานีเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ยุคท่ีประเทศญ่ีปุ่น

เขา้มาปกครองช่วงปี 1921 แต่รบัรองวา่สภาพของรถไฟท่ีเปิดใหบ้ริการยงัสมบูรณอ์ย่างแน่นอน โดยท่ี

นักท่องเท่ียวสามารถแวะเขา้มาเท่ียวชมไดโ้ดยง่ายแมม้ีเพียงเวลาสั้นๆ ก็ตาม ในอดีตเคยเป็นเสน้ทาง

ขนส่งถ่านหินจากการท าเหมืองแร่แต่ปัจจุบนัไดม้ีการพฒันาใหเ้ป็นเสน้ทางการท่องเท่ียว  เสน้ทางสาย

ผิงซีเร่ิมเป็นท่ีนิยมตั้งแต่ภาพยนตรร์กัโรแมนติกช่ือดงัของไตห้วนั You Are the Apple of My Eye ได้

ออกฉายเมื่อปี 2011 เน่ืองจากมีการใชเ้ป็นฉากส าคญัของเร่ืองนัน่เองสถานีซือเฟ่ิน สถานียอดฮิตของ

เหล่านักท่องเท่ียวเป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษกนัตั้งอยู่ห่างจากอีกสองสถานีแรกอยู่สกั

หน่อย มีเสน้ทางรถไฟตั้งคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟ่ิน มีความส าคัญในดา้นประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรมของไตห้วนั และจากสถานียงัมีน ้าตกซือเฟ่ิน  น ้าตกขนาดใหญ่ดว้ยความสูง 20 เมตร ไฮไลท์

เด่นท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากเน่ืองจากความสวยงามจนไดร้ับการขนานนามว่า  “ไนแองการ่า



       
 
 
 
 

 

แห่งไตห้วนั” สามารถเดินไปถึงไดใ้ชเ้วลาประมาณ 20 – 30 นาที เป็นตน้  

  พกัที่ โรงแรม WONSTAR HOTEL XIMENDING หรือเทียบเท่า   

วนัที่หา้          อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมข้ึนตกึ) –สนามบินเถาหยวน  - กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั   

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้น าของ

ไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียง

ไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรกัและศรทัธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 

ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร โดยรูปป้ันเหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   

จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน ส าหรับรูปแบบการ

ก่อสรา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนัง

ท าดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สี

เดียวกับสีธงชาติไตห้วนั เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ี

สูญเสียไป   เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาคและภราดรภาพ  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงท่ีสุดในโลก 

มีความสูงถึง 508 เมตร สรา้งขึ้ นโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทาน

ต่อการสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก 

ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทันสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเป

บริเวณตึก101ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน าราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %    ** ไม่รวมบตัรข้ึน

ตกึไทเป 101 **  

เที่ยง  บริการอาหารว่าง  BERGERKING + ชานม  ท่านละ 1 ชุด  

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน   

15.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน TiGER AIR เที่ยวบินที่ IT505 

                   (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)  

18.00 น. ถึงท่าอากาศยาน ดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ. 



       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ     บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ี มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน ไม่มีหวัหน้าทัวร์ ขอสงวนการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตาม

รายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้ อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก

เก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 

 ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  

ช่วงการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

ห้องพกัเด่ียว 

19 – 23 OCT 60 18,555.- 5,500 



       
 
 
 
 

 

 ทิปไกดแ์ละคนขบั  รวมเป็น 900 NTD ต่อคน(ลูกคา้)/ ต่อทรปิ ในส่วนของหัวหนา้ทวัร์

ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นบัรวม

วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมดัจ าแลว้ 

ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้

หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และ

บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 



       
 
 
 
 

 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั  

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 30 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย

, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ

การจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง

แลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 



       
 
 
 
 

 

13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ

จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


