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วันแรก  สนามบินดอนเมือง          (-/-/-) 
23.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 
 เคาท์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซ าจ๋ัง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี ้    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

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

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองด่ืมขึน้ช่ือของไต้หวัน 
เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยคุสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ีภยัมาอยูก่นัที่ไตห้วนั ซ่ึง

สร้างขึ้นอยา่งง่ายๆจากวสัดุทัว่ไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนังและก าแพงใน
หมู่บา้นจนเป็นที่สนใจของบุคคลทัว่ไปท าให้มีช่ือเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่ือดงัของเมืองไทจงไปใน
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า)  
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★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและ

ความอร่อย เป็นร้านไอติมและร้านอาหารช่ือดงัของเมืองไทจง เดิมทีร้านน้ีเป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ดัแปลง

เป็นร้านอาหารและขายของฝาก แต่ยงัคงกล่ินอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter 

การมีจุดขายเฉพาะตวัน่ีท าใหร้้าน Miyahara ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

มายังเมืองไถจง ที่ประทับใจที่สุด ถือเป็น THE MUST ที่ต้องมาเลยทีเดียว ไม่งั้นพลาดอย่างแรง !!! ร้านน้ี คอื
ตอนน้ีตกแต่บรรยากาศเข้าTheme เทศกาลต่างต่างด้วย พนักงานก็แต่งตัวน่ารัก เข้าบรรยากาศ เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกนึงเลย  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 

น าท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ 
วัดกวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ที่ทางการญี่ปุ่ นสร้าง
ขึ้นหลงัจากท าการสร้างเขื่อนท าให้วดัเก่า 2 วดั จม
อยูไ่ตเ้ขื่อน การออกแบบของวดัเหวินหวู่โครงสร้าง
คล้ายกับพระราชวงักู ้กง ของประเทศจีน ภายใน
วหิารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ้ือ
สัตย ์และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ 
วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลม
เพ่ือเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

จากน้ัน น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน ้ าจืดใหญ่ที่สุดบน
เกาะไตห้วนั ที่มาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์
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และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกกัเก็บ
น ้ าท  าให้มีขนาดกวา้งขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศ
เยน็สบายตลอดทั้งปีและน ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาด
และมลพศิอยา่งเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สักการะ อัฐิของพระถังซ าจ๋ัง ณ วัดพระถังซ าจ๋ังหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ช่ือของ

พระในสมยัราชวงศถ์งัที่เดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพทูวปีเดิมอฐิัของท่านทางการประเทศ
ญี่ปุ่ นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวท้ี่น่ี 

จากนั้น  น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเจียอี ้
ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน 

ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เน้ือ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ สามารถแจ้งกับหัวหน้าทวัร์ในวนัเดินทางได้เลยค่ะ 
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ที่พัก SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองเจียอี)้ 
วันที่สาม เจียอี ้● อุทยานอาลีซาน ● น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต 
                                                                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน เดินทางเดินทางขึ้นเขาอุทยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงามและมีช่ือเสียงที่สุดในเกาะไตห้วนั น าท่านเดิน

ชมอุทยาน ตามเส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 2 ,500 ปีและชมสวน
ซากุระและดอกกุหลาบพนัปี จากนั้นน าท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจา้พอ่เสือกลางอุทยานอาลีซาน จากนั้น 
น าท่านน่ังรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 
จากน้ัน น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้

ชงชาอยา่งถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์จากการด่ืมชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลี
ซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงที่ขึ้นช่ือของไตห้วนัไป
เป็นของฝากและด่ืมทานเอง 

น าท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง 
ค า่ บริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน ้าใสให้ท่านได้เลือกสรร  

 

 

 

 

 

น าท่าน เดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจ๋ียไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีส้ินคา้
หลากหลายมากมากให้ท่านไดเ้ลือกสรรจ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จ  าหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งม้ือหลกัและ
อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 

ที่พัก KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) 
วันที่ส่ี ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ิน ● ตลาดปลาไทเป 
                                                               (เช้า/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้าน

น้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสินคา้
แนะน าไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายช็อคโกแลตไสเ้กาลดั หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิ
รสชา ฯลฯ 

จากน้ัน น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลม
ยืน่ลงไปในทะเล เกิดขึ้นจากการเคล่ือนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจาก
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การกดัเซาะของน ้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูป
มงักร และฟอสซิลของสตัวท์ะเลดึกด าบรรพ ์ท่านจะไดช้มววิของทะเลแปซิฟิคน ้ าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจ่ิวเฟ่ินJiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคย

เป็นแหล่งขุดทองช่ือดังของไตห้วนั เม่ือกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นส่ิงดึงดูดใจให้

นักท่องเที่ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านน ้ าชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้น

โบราณซ่ึงประดบัดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เตม็ไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเที่ยวจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวนั 
สถานที่แลนดม์าร์กอีกหน่ึงแห่งของไตห้วนั เปิดตวัอยา่งเป็นทางการหลงัจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเม่ือปี 
2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่ นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ที่จดัให้บริการเป็นโซน
ของแต่ละประเภทอาหารจ านวนมากมาย ทั้งน้ีคุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลา
ปรุงสุกไดต้ามใจชอบ รับประกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะท าให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ 
ไปไดเ้ลย 
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เย็น  เพ่ือความสะดวกสบายในการชอปป้ิงอิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา 
ที่พัก EHOME HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองเถาหยวน) 
วันที่ห้า ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เคร่ืองส า

องค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปป้ิงซีเหมินติง        (เช้า/กลางวนั/เยน็อิสระ) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน น าท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบตัิ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ
สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืน
ตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีล ้าค่าจาก
ใตท้ะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซ่ึง
เป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง (Gu Gong National Palace Museum )พพิธิภณัฑอ์นัดบั 1 ใน 4 
ของโลกพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นสถานที่รวบรวมศิลปวตัถุของจีนโบราณ และสมบัติล ้ าค่า ซ่ึงบางช้ินมีอายุ
ยอ้นหลงัไปถึง 5 พนัปี จากพระราชวงศจี์นทุกราชวงศ ์ภายในพิพิธภณัฑร์วบรวมไวไ้ดถึ้งกว่า 620,000 ช้ิน ซ่ึง
สมบติัล ่าค่าเหล่าน้ีท่านประธานาธิบดีไดน้ ามาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลงเรือมาพร้อมกบัชาวจีน
ที่อพยบมาตั้งรกรากยงัประเทศไตห้วนั โดยโบราณวตัถุเหล่าน้ีมีมากจนตอ้งผลดัเปล่ียนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน แต่
วตัถุโบราณช้ินเอกที่มีช่ือเสียง เช่นหยกผกักาดขาว หยกสีน ้ าตาลเหมือนหมูสามชั้น หมอ้โบราณ งาชา้งแกะสลกั
เป็นตะกร้อซอ้นกนั 21 ชั้น จะมีใหช้มตลอดปี 

 
 

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)


BT-TPE04_SL_MAY-OCT19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา 
จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึน้ตึก ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก

ในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ไดรั้บรางวลั “ผูน้ าการออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 
101 มีจ  านวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใตดิ้นอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ และร้านอาหารชั้นน า
เช่น DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

จากน้ัน แวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางต่างๆ ที่ศูนย์เคร่ืองส าอาง 

จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีต
ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้ าคญั รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึง
ภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย คร้ัง
เสด็จเยอืนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การ
ชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

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)
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จากน้ัน เดินทางสู่วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหน่ึงในวดัที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหน่ึงของ

เมืองไทเป ตั้งอยูใ่นแถบยา่นเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300 ร้อยปีแลว้ สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738  
เพื่อเป็สถานที่สักการะบูชาส่ิงศกัสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวดั
พุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัว่าเป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ท าให้ที่น่ี
เป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia 
Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆตามความเช่ือของชาว
จีนอีกมากกวา่ 100 องคท์ี่ดา้นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
เดินทาง, เทพเจา้กวนอู เร่ืองความซ้ือสตัยแ์ละหนา้ที่การงาน และเทพเยว่เ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ที่เช่ือกนัวา่เป็น
เทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป

เป็นยา่นช็อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเที่ยวดว้ยเช่นกนั ในยา่นน้ี
เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น ้ าเงิน โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลย
และท าสีไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ร้านคา้แนะน าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % 
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ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซ่ึงรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูก
มากๆ 

เย็น  เพ่ือความสะดวกสบายในการชอปป้ิงอิสระอาหารเย็น ณ ซีเหมินติง 
ที่พัก Eastern Hotels & Resorts หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) 
 ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการแช่น ้าแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หก ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง (เช้า/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที ่SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางและวนัเดินทาง ไต้หวนั ทะเลสาบสุริยนัจนัทราอุทยานอาลซีาน อุทยาน 
เย๋หลิว่ หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน 6 วนั 4 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

22 พ.ค. 62 27 พ.ค. 62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 
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29 พ.ค. 62 03 มิ.ย. 62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 

05 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 

19 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

03 ก.ค. 62 08 ก.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

10 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

24 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62 25 18,900 18,900 17,900 5,000 

31 ก.ค. 62 05 ส.ค. 62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 

07 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62 25 18,900 18,900 17,900 5,000 

14 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

28 ส.ค. 62 02 ก.ย. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

11 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

25 ก.ย. 62 30 ก.ย. 62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 

02 ต.ค. 62 07 ต.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

09 ต.ค. 62 14 ต.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

16 ต.ค. 62 21 ต.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

23 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัวไม่สามารถระบุที่น่ังได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้
ก าหนด 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถ
ช าระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่าน้ัน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าเข้าประเทศ
ไต้หวัน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติ 
ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามที่สถานฑูติก าหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงนิคะ 
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า15 วัน 
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วัน) 
2.กรณยีกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดนิทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดนิทางในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทางหรือยกเลกิ
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 
6.กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายในประเทศ เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
7.ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที่ระบุตามรายการทัวร์เพิม่ท่านละ 1,000 บาท/ร้าน 
8.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส าคญั 
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 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  
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 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


