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วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง               
ä (-/-/-) 
23.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชั 2น 3ประต ู7 
 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) โดยมเีจา้หนา้ที?อํานวยความสะดวกแก่

ทกุทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีRสอง สนามบนิดอนเมอืง ● สนามบนิเถาหยวน● หมู่บา้นสายรุง้ ● MIHAYARA ICE 

CREAM ● ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ● วดัพระถงัซําจ ัง̀ ● วดัเหวนิหวู ่● เจยีอีa 
            ä (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

03.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเปโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) เที?ยวบนิที? SL398  
(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครืRอง) 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย
แลว้  
(เวลาทอ้งถิ?นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั?วโมง) 

เชา้ ä บรกิารอาหารเชา้ อ ิRมอรอ่ยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครืRองดืRมข ึaนชืRอ
ของไตห้วนั 

เดนิทางสู ่ หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุสงครามกลางเมอืงของจนีที?ลี2ภัยมา
อยูก่นัที?ไตห้วัน ซึ?งสรา้งขึ2นอยา่งงา่ยๆจากวัสดทุั?วไป แตไ่ดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายตา่งๆ
ดว้ยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมู่บา้นจนเป็นที?สนใจของบุคคลทั?วไปทําใหม้ี
ชื?อเสยีงจนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเที?ยวชื?อดงัของเมอืงไทจงไปในที?สดุ 
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เดนิทางสูร่า้น MIYAHARA ICE CREAM (มยิาฮารา่)  
★★พเิศษใหท้่านไดช้มิไอศกรมีท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอดรา้นของหวานเมืองไทจง ที?มีดีทั 2ง
ความสวยและความอรอ่ย เป็นรา้นไอตมิและรา้นอาหารชื?อดังของเมอืงไทจง เดมิทรีา้นนี2เป็นโรงพยาบาล
ตา ตอ่มาไดด้ัดแปลงเป็นรา้นอาหารและขายของฝาก แตย่ังคงกลิ?นอายความลกึลับของโรงพยาบาลดว้ย
การตกแตง่แนว Harry Potter การมจีดุขายเฉพาะตวันี?ทําใหร้า้น Miyahara ดงึดดูลกูคา้อยา่งไมข่าดสาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มายงัเมอืงไถจง ทีRประทบัใจทีRสุด ถอืเป็น THE MUST ทีRตอ้งมาเลยทเีดยีว ไมง่ ัaน
พลาดอยา่งแรง !!! รา้นนีa คอืตอนนีaตกแตบ่รรยากาศเขา้Theme เทศกาลตา่งตา่งดว้ย พนกังาน
ก็แตง่ตวันา่รกั เขา้บรรยากาศ เหมอืนหลดุเขา้ไปอกีโลกนงึเลย  
เทีRยง ä  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีนพืaนเมือง พเิศษ!!เมนูปลา

ประธานาธบิด ี
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สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู่หรอื วดักวนอู วัดแห่งนี2เป็นวัดใหม่ที?ทางการญี?ปุ่ นสรา้งขึ2น
หลงัจากทําการสรา้งเขื?อนทําใหว้ัดเกา่ 2 วัด จมอยูไ่ตเ้ขื?อน การออกแบบของวัดเหวนิหวูโ่ครงสรา้งคลา้ย
กบัพระราชวังกูก้ง ของประเทศจนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซื2อสตัย ์และ
คณุธรรม การขอพรจากองคเ์ทพกวนอู ณ วดั เหวนิหวูน่ ีa ชาวไตห้วนัจะนยิมแขวนกระดิRงลมเพืRอ
เป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอ ู  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น  ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสรุยินัจนัทราหรอื SUN MOON LAKE แหลง่นํ2าจดื

ใหญ่ที?สุดบนเกาะไตห้วัน ที?มาของชื?อทะเลสาบสุรยิันจันทรา มาจาก ทศิตะวันออกของ
ทะเลสาบมีลักษณะคลา้ยพระอาทติย์ และ ทศิตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคลา้ย
พระจันทร ์ทะเลสาบสรุยิันจันทราเกดิจากการสรา้งเขื?อนกักเก็บนํ2าทําใหม้ขีนาดกวา้งขวาง 
และมคีวามสูงเหนือระดับนํ2าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสูง จงึมอีากาศเย็น
สบายตลอดทั 2งปีและนํ2าในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เนื?องมาจากไดรั้บการดแูลเรื?อง
ความสะอาดและมลพศิอยา่งเครง่ครัด 
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สกัการะ อฐัขิองพระถงัซําจ ั`ง ณ วดัพระถงัซําจ ั`งหรือ วดัเสวยีนกวง ตั 2งอยู่บนเนินเขาริม
ทะเลสาบสรุยิันจันทรา ชื?อของพระในสมัยราชวงศถ์ังที?เดนิทางไปอญัเชญิพระไตรปิฎกจาก
ดนิแดนชมพูทวปีเดมิอัฐขิองทา่นทางการประเทศญี?ปุ่ นเป็นผูเ้ก็บดแูลรักษาไว ้และไดแ้บง่
มอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจบุนัอฐัขิองทา่นไดเ้กบ็รักษาไวท้ี?นี? 

 
จากนั2น นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเจยีอีa 
คํRา äบรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนสูเตก๊จานรอ้น 

 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร หม ูไก ่เนืaอ ปลา และ บปุเฟ่ตส์ลดับาร ์สามารถแจง้กบัหวัหนา้
ทวัรใ์นวนัเดนิทางไดเ้ลยคะ่ 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ทีRพกั SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงเจยีอีa) 
 
วนัทีRสาม เจยีอีa ● อุทยานอาลซีาน ● น ัRงรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ● รา้นใบชา ● ไถจง ● 
ไนทม์ารเ์ก็ต 
                                                                          ä 
(เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 
เชา้  ä บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีRพกั 
 
จากน ัaน เดนิทางเดนิทางขึ2นเขาอุทยานอาลซีานอุทยานที?มคีวามสวยงามและมชีื?อเสยีงที?สดุใน

เกาะไตห้วัน นําทา่นเดนิชมอุทยาน ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุ
หลายรอ้ยปี ไปจนถงึอาย ุ2,500 ปีและชมสวนซากรุะและดอกกหุลาบพันปี จากนั2นนําทา่น
สกัการะเจา้พอ่เสอื ณ ศาลเจา้พ่อเสอืกลางอุทยานอาลซีาน จากนั2น นําทา่นน ัRงรถไฟ
โบราณชมอุทยาน ผ่านเสน้ทางป่าสน ใหท้่านเพลดิเพลนิกับบรรยากาศของอุทยานที?มี
ความอดุมสมบรูณ ์ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดกูาล 

 
เทีRยง ä บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืaนเมอืง 
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จากน ัaน นําทา่นชมิชาอูห่ลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบตา่งๆ เพื?อใหท้า่นไดช้งชาอยา่งถกูวธิี

และไดรั้บประโยชน์จากการดื?มชา ทั 2งชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮัวเหลยีน และ
เลอืกซื2อชาอูห่ลงที?ข ึ2นชื?อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดื?มทานเอง 

นําทา่น เดนิทางกลบัเมอืงไถจง 
 

คํRา äบรกิารอาหารเย็น พเิศษ!! บุฟเฟตช์าบูหม่าล่าหรอืท่านซุปนํ aาใสใหท้่านได้
เลอืกสรร  
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นําทา่น เดนิช็อปปิ2ง ตลาดกลางคนืทีRใหญท่ีRสุดในไตห้วนั ฟ่งเจีย̀ไนทม์าเก็ต ถนนคนเดนิของ

เมอืงไถจง มสี ิ2นคา้หลากหลายมากมากใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรจําหน่ายรองเทา้ผา้ใบ สว่นใหญ่
จําหน่ายอาหารต่างๆ ทั 2งมื2อหลักและอาหารทานเล่น เชน่ ไกท่อดฮอทสตาร ์ชานมไขมุ่ก 
มนัทอด อาหารปิ2งยา่ง ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีRพกั KING BRIDGE HOTELหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว (เมอืงไถจง) 
 
วนัทีRส ีR ไถจง ● ไทเป ● รา้นขนมพายสบัปะรด ● อุทยานเย๋หลิRว ● ถนนโบราณจิRวเฟิR น ● 

ตลาดปลาไทเป 
                                                                         ä  ( เ ช้ า /

กลางวนั/อสิระอาหารเย็น) 
เชา้  ä บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีRพกั 
จากน ัaน นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั?วโมง) นําทา่นแวะชมรา้น

ขนมพายสบัปะรดรา้นนี2เป็นรา้นซึ?งไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเที?ยวแห่งประเทศ
ไตห้วัน และ ราคายอ่มเยาปลอดภาษีสนิคา้แนะนําไดแ้ก ่ขนมพายสับปะรดขนมพายเผอืก 
ขนมพายชอ็คโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผน่ ขา้วตงัสาหรา่ย ขนมโมจริสชา ฯลฯ 
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จากน ัaน นําทา่นชม อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ล ิRว YEHLIU GEO PARKอทุยานทางธรณี ของประเทศ
ไตห้วันลักษณะเป็นแหลมยื?นลงไปในทะเล เกดิขึ2นจากการเคลื?อนที?ของแผนเปลอืกโลก 
โดดเด่นดว้ยหนิแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ?งเกดิจากการกัดเซาะของนํ2าทะเลและลมทะเล 
ไฮไลทจ์ะอยู่ที? หนิรูปเศยีรพระราชนิีอลธิซาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมังกร และฟอสซลิ
ของสตัวท์ะเลดกึดําบรรพ ์ทา่นจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิคนํ2าทะเลสคีรามสวยงามแปลก
ตา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
เทีRยง  ä บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทะเลสไตลจ์นี 

จากนั2นนําท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณจิRวเฟิR น Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบน
ไหลเ่ขาซึ?งในอดตีเคยเป็นแหลง่ขดุทองชื?อดังของไตห้วัน เมื?อกาลเวลาผา่นไปเหลอืเพยีง
บา้นเรอืนแบบเกา่เป็นสิ?งดงึดดูใจใหนั้กทอ่งเที?ยวมาเยอืน ชมรา้นรวงตา่งๆทั 2งรา้นนํ2าชา รา้น
ขายขนม และ ของที?ระลกึ ชมววิทวิทัศนข์องบา้นโบราณซึ?งประดับดว้ยโคมไฟสตีา่งๆและ
ตรอกซอยเล็กๆที?เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และนักทอ่งเที?ยวจํานวนมาก 
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จากนั2น เดนิทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที?
ใหญท่ี?สดุของไตห้วัน สถานที?แลนดม์ารก์อกีหนึ?งแหง่ของไตห้วัน เปิดตัวอยา่งเป็นทางการ
หลังจากการปรับปรุงพื2นที?ตลาดเดมิเมื?อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี?ปุ่ นขนาดใหญ่
อาณาจักรแหง่อาหารสดใหมท่ั 2งของทะเล ที?จัดใหบ้รกิารเป็นโซนของแตล่ะประเภทอาหาร
จํานวนมากมาย ทั 2งนี2คณุสามารถเลอืกของสดจากโซนตา่งๆ มาใหค้รัวในตลาดปลาปรงุสกุ
ไดต้ามใจชอบ รับประกันคณุภาพของอาหารและความสะอาดที?จะทําใหค้ณุลมืภาพตลาด
สดแบเดมิๆ ไปไดเ้ลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ä เพืRอความสะดวกสบายในการชอปปิa งอสิระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา 
ทีRพกั EHOME HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงเถาหยวน) 
 
วนัทีRหา้ ไทเป ● ศนูย ์GERMANIUM และ ปะการงัแดง ● พพิธิภณัฑก์ูก้ง ● ถา่ยรปูกบัตกึ

ไทเป 101 ● ศนูยเ์ครืRองสาํองค ์● อนสุรณส์ถาน เจยีงไคเช็ค ● วดัหลงซาน ● ชอป
ปิa งซเีหมนิตงิ                        ä(เชา้/กลางวนั/เย็นอสิระ) 

เชา้  ä บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีRพกั 
จากน ัaน นําทา่นแวะชมของที?ระลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE)ซึ?งทําเป็นเครื?องประดับ

ทั 2งสรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึ?งมกีารฝังแรG่ermanium ลงไปมคีณุสมบตั ิลดผลกระทบจาก
รังสจีากอุปกรณ์อเิล็คทรอนิคสป์รับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วย
ป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟื2นตัวหลังเจ็บป่วยใหส้ั 2นลง
และภายในศนูยแ์หง่นี2ยังมผีลติภัณฑเ์ครื?องประดับจากปะการงัสแีดงอัญมณีลํ2าคา่จากใต ้
ทะเลของใตห้วัน ทั 2งจี2ประดับ แหวน ตา่งๆ ทั 2งยังมปีะการังแดงเป็นตน้ ซึ?งเป็นของประดับ
บา้นชาวไตห้วนัซึ?งเป็นสิ?งแสดงถงึบารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตไิตห้วนั กูก้ง (Gu Gong National Palace Museum)
พพิธิภัณฑอ์ันดับ 1 ใน 4 ของโลกพพิธิภัณฑแ์ห่งนี2เป็นสถานที?รวบรวมศลิปวัตถุของจีน
โบราณ และสมบัตลํิ2าค่า ซึ?งบางชิ2นมอีายุยอ้นหลังไปถงึ 5 พันปี จากพระราชวงศจ์นีทุก
ราชวงศ ์ภายในพพิธิภัณฑร์วบรวมไวไ้ดถ้งึกว่า 620,000 ชิ2น ซึ?งสมบัตลํิ?าค่าเหล่านี2ท่าน
ประธานาธบิดไีดนํ้ามาจากประเทศจนีแผน่ดนิใหญโ่ดยขนลงเรอืมาพรอ้มกบัชาวจนีที?อพยบ
มาตั 2งรกรากยังประเทศไตห้วัน โดยโบราณวัตถเุหลา่นี2มมีากจนตอ้งผลัดเปลี?ยนใหช้มทกุ ๆ 
3 เดอืน แต่วัตถุโบราณชิ2นเอกที?มชี ื?อเสยีง เชน่หยกผักกาดขาว หยกสนํี2าตาลเหมอืนหมู
สามชั 2น หมอ้โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็นตะกรอ้ซอ้นกนั 21 ชั 2น จะมใีหช้มตลอดปี 

 
เทีRยง ä บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนเูสีRยวหลงเปา 
จากน ัaน นําทา่นถา่ยรปูกบั ตกึไทเป 101 ไมร่วมคา่ขึaนตกึ ตกึระฟ้าสงูที?สดุในมหานครไทเป และ

เป็นตกึที?สงูที?สดุในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดรั้บรางวัล “ผูนํ้า
การออกแบบพลังงานและสิ?งแวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มจํีานวนชั 2นทั 2งหมด 101 ชั 2น และ 
ชั 2นใตด้นิอกี 5 ชั 2น ชั 2น 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารชั 2นนําเช่น DIN TIA 
FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  
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จากน ัaน แวะซื2อสนิคา้ผลติภณัฑเ์ครื?องสําอางตา่งๆ ที?ศนูยเ์ครืRองสาํอาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน ัaน นําทา่นชมอนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์

รําลกึถงึทา่นอดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวม ประวัต ิ ของใชสํ้าคัญ รถ และ จําลองหอ้ง
ทํางานของทา่น เจยีง ไค เชค็ ซึ?งภายในยังมพีระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวภมูพิลอดลุยเดชฯ รัชกาลที? 9 ของไทย ครั 2งเสด็จเยอืนประเทศไตห้วันเมื?อวันที? 5 
มถิุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแหง่นี2คอื การชม การเปลี?ยน
เวรยามของทหารรักษาการรปูปั2นสํารดิ ทา่นเจยีงไคเชค็ ซึ?งจะเปลี?ยนเวรทกุๆชั?วโมง 
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จากน ัaน เดนิทางสูว่ดัหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ?งในวัดที?เกา่แกแ่ละมชีื?อเสยีงมาก
ที?สดุแหง่หนึ?งของเมอืงไทเป ตั 2งอยูใ่นแถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้ง
ขึ2นโดยคนจนีชาวฝเูจี� ยนชว่งปีค.ศ. 1738  เพื?อเป็สถานที?สกัการะบชูาสิ?งศักสทิธิ�ตามความ
เชื?อของชาวจนี มรีูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแตม่ลีกูผสมของ
ความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ทําใหท้ี?นี?เป็นอกีหนึ?ง
แหล่งท่องเที?ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวดัหลงซาน หรอื เหมงเจยี หลงซาน
(Mengjia Longshan)แตเ่ดมิสรา้งขึ2นเพื?อสักการะเจา้แมก่วนอมิเป็นหลัก แตก่็จะมเีทพ
เจา้องคอ์ื?นๆตามความเชื?อของชาวจนีอกีมากกวา่ 100 องคท์ี?ดา้นในโดยมาจากทั 2งศาสนา
พุทธ เต๋า และขงจื�อ เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ที?เกี?ยวขอ้งกับการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอู เรื?อง
ความซื2อสตัยแ์ละหนา้ที?การงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ที?เชื?อกนัวา่เป็นเทพผู ้
ผกูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 
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คํRา นําทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ(อสิระอาหารคํRาตามอธัยาศยั) หรอืที?คนไทยรูจั้กกนัในนาม 
สยามสแควรแ์หง่ไทเปเป็นยา่นช็อปปิ2งของวัยรุ่นและวัยทํางานของไตห้วัน ยังเป็นแหลง่ช็
อปปิ2งของนักท่องเที?ยวดว้ยเชน่กัน ในย่านนี2เป็นถนนคนเดนิโดยแบง่โซนเป็นสตีา่งๆ เชน่ 
แดง เขยีว นํ2าเงนิ โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบุหมายเลยและทําสไีวอ้ย่างเป็น
ระเบยีบ รา้นคา้แนะนําสําหรับนักท่องเที?ยวชาวไทย ซึ?งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % 
ไดแ้ก ่ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ?งรวมสนิคา้รุ่นหายาก
และราคาถกูมากๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ä เพืRอความสะดวกสบายในการชอปปิa งอสิระอาหารเย็น ณ ซเีหมนิตงิ 
ทีRพกั Eastern Hotels & Resorts หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว (เมอืงเถาหยวน) 
 ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมืRอยลา้และกระตุน้ระบบไหลเวยีนเลอืด ดว้ยการแช่

นํ aาแร ่แบบสว่นตวัในหอ้งพกั 
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วนัทีRหก ไทเป ● สนามบนิเถาหยวน ● สนามบนิดอนเมอืง     
  ä(เชา้/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน เพื?อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
10.45 น. เดนิทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที?ยวบนิที? SL399 (ไม่มบีรกิาร

อาหารบนเครืRอง) 
13.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

............................................................................................................................ 
อตัราคา่บรกิารและเงืRอนไขรายการทอ่งเทีRยว 

ตารางและวนัเดนิทาง ไตห้วนั ทะเลสาบสรุยินัจนัทราอทุยานอาลซีาน อทุยาน เยห๋ล ิRว หมูบ่า้น
โบราณจิRวเฟิR น 6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

เร ิRมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก เด็กไมม่ ี
เตยีง พกัเดีRยว 

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

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

03 ก.ค. 62 08 ก.ค. 62 25 15,900 15,900 14,900 5,000 

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

24 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62 25 17,900 17,900 16,900 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 17,900 17,900 16,900 5,000 

14 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 25 16,900 16,900 15,900 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 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
ü ต ัว̀เครืRองบนิไป -กลบัพรอ้มคณะ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีRยนแปลงต ัว̀ไมส่ามารถระบทุ ีRน ัRงได ้

โดยทางสายการบนิจะเป็นผูก้าํหนด 
ü ทีRพกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื (หอ้งพกัแบบ 2 ทา่น และ 3 ทา่น) หากมาไมค่รบคูห่รอื

ตอ้งการพกัเดีRยวทา่นสามารถชําระคา่บรกิารเพิRมเตมิไดโ้ดยทําการจองและชําระเงนิกอ่น
การเดนิทางเทา่น ัaน 

ü อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมืaอหรอืเปลีRยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)์  

ü คา่เขา้ชมสถานทีRตามรายการระบ ุ
ü คา่รถโคช้และยานพาหนะ รบั–สง่สถานทีRทอ่งเทีRยวตามรายการระบ ุ
ü คา่ไกดท์อ้งถิRนและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีRยวตามรายการ 
ü ภาษนํี aามนัและภาษตี ัว̀ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิRมหากสายการบนิปรบัขึaนกอ่นวนัเดนิทาง) 
ü คา่ระวางนํ aาหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20กก./ทา่น ไมเ่กนิ 2 ใบ และ ถอืขึaนเครืRองไดท้า่นละ 7 

กก./1ใบ 
ü ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงืRอนไขตามกรมธรรม)์  

เง ืRอนไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณี
ทีRไดร้บัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไม่
คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
´ ภาษหีกั ณ ทีRจา่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิRม 7% 
´ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย 
´ คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้

การทาํวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั) 
´ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครืRองดืRมทีRส ัRงเพิRมพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต

,มนิบิาร,์ซกัรดีทีRไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
´ คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การ

จลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีRตรวจคนเขา้
เมอืงและเจา้หนา้ทีRกรมแรงงานท ัaงทีRเมอืงไทยและต่างประเทศซึRงอยู่นอกเหนอืความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

´ คา่ทปิไกดท์อ้งถิRน,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,200 NT/ลูกทวัร ์1 ทา่น/ทรปิ(บงัคบัตาม
ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

´ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ aาใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิRนและคนขบัรถนะ
คะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

**ขณะนีaนกัทอ่งเทีRยวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การทาํวซีา่หากมกีารเปลีRยนแปลง
จะตอ้งกลบัมายืRนวซีา่เขา้ออกปกต ิทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิRมอกีทา่นละ 

1,700 บาท หรอืมากกวา่ตามทีRสถานฑตูกิาํหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร) ** 
กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเง ืRอนไขตา่งๆ กอ่นทาํการจองและชําระเงนิคะ 

 
เง ืRอนไขการสาํรองทีRน ัRงและการยกเลกิทวัร ์
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1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทีRเหลอืชําระทนัที
กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัaนถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่ง
เทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจาํใหท้ ัaงหมด ยกเวน้ใน
กรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ¡การคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่ ี
เง ืRอนไขใดๆท ัaงส ิaน 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัaงหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ¡การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัaงหมดไมว่า่
กรณีใดๆท ัaงส ิaน 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึRงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษิทัฯจะทาํการเลืRอนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัaงนีaทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีRไม่
สามารถยกเลกิหรอืเลืRอนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้
เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ¡ในการคนืเงนิทกุกรณี 
4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ¡ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัaงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํให้
คณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทีRบรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ทา่นขึaนไป)เนืRองจากเกดิความเสยีหายตอ่
ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืRนทีRเดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีRเกดิ
จากการยกเลกิของทา่น 
5.คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่นขึaนไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีRมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นขอสงวน
สทิธิ¡เล ืRอนวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนั
กอ่นการเดนิทาง 
6.กรณีทีRทา่นตอ้งออกต ัว̀ภายในประเทศ เชน่ (ต ัว̀เครืRองบนิ,ต ัว̀รถทวัร,์ต ัว̀รถไฟ) กรณุาสอบถาม
ทีRเจา้หนา้ทีRทกุคร ัaงกอ่นทาํการออกต ัว̀ เนืRองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีRยนไฟลท์บนิ หรอื 
เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว̀
ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีRยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัใน
เงืRอนไขดงักลา่ว 
7.ลกูคา้ทีRไมป่ระสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ทีRระบตุามรายการทวัรเ์พิRมทา่นละ 1,000 บาท/รา้น 
8.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ aาเงนิ)เดนิทางเพืRอการทอ่งเทีRยวกบัคณะทวัร ์หากทา่น
ถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ¡ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละ
รบัผดิชอบใดๆท ัaงส ิaน 
 

รายละเอยีดเพิRมเตมิ 
Ø บรษิทัฯมสีทิธิ¡ในการเปลีRยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีRเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้ 
Ø เทีRยวบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีRยว สามารถเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดย

คาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
Ø หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ ี

จดุประสงคเ์ดนิทางเพืRอทอ่งเทีRยวเทา่น ัaน (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ย
กวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
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Ø ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัaงส ิaน หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิ
ยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้
หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีRตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีRกรมแรงงานท ัaงจากไทยและ
ตา่งประเทศซึRงอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ
(ซึRงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืRอนไขนีaในกรณีทีRเกดิเหตสุดุวสิยั ซึRงอาจจะปรบัเปลีRยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

Ø ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัaงส ิaน หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรค
ประจาํตวั ซึRงไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีRยว(ซึRงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืRอนไข
นีaในกรณีทีRเกดิเหตสุดุวสิยั ซึRงอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

Ø ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัaงส ิaน หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่
เทีRยวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมืaอ,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระ
คา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระ
เหมาขาด 

Ø ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัaงส ิaน หากเกดิสิRงของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกดิอบุตัเิหตทุ ีRเกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีRยวเองหรอืในกรณีทีRกระเป๋าเกดิสญูหาย
หรอืชํารดุจากสายการบนิ 

Ø กรณีทีRการตรวจคนเขา้เมอืงท ัaงทีRกรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื
เขา้ประเทศทีRระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ¡ท ีRจะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณี
ใดๆท ัaงส ิaน 

Ø ต ัว̀เครืRองบนิเป็นต ัว̀ราคาพเิศษ กรณีทีRทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลืRอนวนั
หรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีRยนชืRอได ้

Ø เมืRอทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัaงหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรง
กบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงืRอนไขขอ้ตกลงตา่งๆทีRไดร้ะบไุว ้
ขา้งตน้นีaแลว้ท ัaงหมด 

Ø กรุป๊ทีRเดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีRตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทน
ในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีRยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะ
ไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ ัaงหมด 

Ø ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัaงส ิaน หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไม่
หมดอายก็ุตาม อาจทาํใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดั
ขากรรไกรทีRทาํใหใ้บหนา้เปลีRยนไป ดงัน ัaน ทา่นตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทาํการจอง
ทวัร ์ 

Ø กรณีม ี“คดคีวาม” ทีRไมอ่นญุาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบ
กอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทาง
ได ้ซึRงเป็นสิRงทีRอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัaงส ิaน 

Ø กรณี “หญงิต ัaงครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอก
ประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ ีRชดัเจน ส ิRงนีaอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัaงส ิaน 

Ø กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ aาเงนิ)เดนิทางเพืRอการทอ่งเทีRยวกบัคณะทวัร ์หาก
ทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ¡ไมค่นืคา่ทวัร ์
และรบัผดิชอบใดๆท ัaงส ิaน 
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** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงืRอนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพืRอประโยชน์

ของทา่นเอง** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


