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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนำมบินเถำหยวน  
(SL…. : 06.40-11.30) – เมืองเกำสง – ช้อปป้ิงซินจู
เจียง  

X   CITY SUITES CHENAI 
หรือเทียบเท่ำ 

2 เกำสง – วัดโฝกวงซัน – ทะเลสำบดอกบัว – เจดีย์
เสือมังกร – เมืองเจียอี ้  

   RENYI LAKE HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 อุทยำนแห่งชำติอำลีซำน – น่ังรถไฟโบรำณ – ร้ำน
ชำ –  เมืองไถจง – เฟิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต   

      TALMUD HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 
ไถจง – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ 
– วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้ำนขนมพำยสับปะรด –  
ศูนยเ์จอรเ์มเนียม – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

   YIDEAR HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

5 

ไทเป –   อุทยำนเย๋หล่ิว – หมู่บ้ำนจิ่วเฟ่ิน – ร้ำน
คอสเมติค – วัดหลงซำนซื่อ – อนุสรณส์ถำนเจียง
ไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึก) –  
สนำมบินเถำหยวน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  / 
(SL.... : 23.50-02.40+1) 

  X  
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อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค 
 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 


03.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ณ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ  อำคำร 1 ชั้น 3 
เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินสำยกำรบิน THAI  LION AIR (SL)  โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับ
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสัมภำระก่อนขึน้เคร่ือง 

06.40 น.  ออกเดินทางสู ่ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI  LION AIR (SL)   เทีย่วบินที ่SL…. 
  (บริการอาหารว่าง และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
11.30 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพืน้ที่เล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตัง้อยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู ่เมืองเกำสง เมืองใหญ่อนัดบัสองของไตห้วนัเป็นศนูยก์ลางส าคญัของ อตุสาหกรรมการผลิต 

การกลั่นน า้มนั การขนสง่และเป็นเมืองท่าเรือที่ส  าคญั ท่าเรือเกาสงเป็นท่าเรือ 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านสู่ ย่ำนช้อปป้ิงซินจูเจียง (Shinkuchan 
Shopping District) เป็นย่านชอ้ปป้ิง แฟชั่นชื่อดงัที่สดุของเมืองเกาสง มีสินคา้เก่ียวกบัแฟชั่นทกุแบบทัง้เสือ้ผา้,
รองเทา้,กระเป๋า,นาฬิกา,เครื่องส าาอางค ์ไปจนถึงรา้นขนม,ของกิน,รา้นอาหาร,คาเฟ่ ชิคๆ คูลๆ เพราะเป็น
แหล่งแฮงคเ์อา้ของวยัรุ่นของเมืองนีด้ว้ย มีทัง้รา้นทอ้งถิ่นและแบรนดจ์ากต่างประเทศ คลา้ยกบัย่านซีเหมินติง

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน 1,500  บำท *** 
ค่ำทปิหัวหน้ำทัวรข์ึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 

 
 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนำมบินเถำหยวน – เมืองเกำสง – ช้อปป้ิงซินจูเจียง  
  

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้
อุทยำนแห่งชำติอำลีซำน ซึ่งเป็นอุทยำนทีม่ีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน 
น่ังรถไฟโบรำณ ทีต่ิดอันดับ 1 ใน 3 ทำงรถไฟโบรำณทีส่วยทีสุ่ดในโลก ชมซำกุระบำนสะพร่ัง 
ล่องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึ่งมีทวิทัศนร์ำวกับภำพวำดพู่กันจีน 
ชมตึกไทเป 101 มีควำมสูงถึง 508 เมตร ได้รับกำรออกแบบโดยวิศวกรชำวไต้หวัน 
ชมควำมสวยงำมขององคพ์ระใหญ่ที ่วัดโฝกวงซำน เมืองเกำสง 
เจดียม์ังกรและเจดียเ์สือ เป็นหน่ึงในแลนดม์ำรก์ส ำคัญของเมืองเกำสง  
ช้อปป้ิงกันให้จุใจ  เฟิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต  ซีเหมินติง ซินจูเจียง 
เมนูพิเศษ !! ...บุฟเฟ่ต ์ชำบู สไตลไ์ต้หวัน  
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(Ximending)ของเมือง ไทเป ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเกาสง ติดกบัสถานีรถไฟใตดิ้น MRT Central Station อิสระให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
           พักที ่CITY SUITES CHENAI หรือเทยีบเท่ำ  
 
 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่วัดโฝกวงซัน (foguang shan) เป็นพทุธอทุยานของนิกายมหายาน หรือสวนทางดา้นศาสนา
พุทธที่มีขนาดกวา้งใหญ่อลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไตห้วัน  เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปี 2011 มีพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ยกัษ์พรอ้มกับเจดียข์นาดใหญ่เรียงรายดา้นหนา้อยู่ 2 ขา้ง และมีฉากหลงัเป็นภูเขาท าใหไ้ดร้บัการ
แนะน าในเว็บไซต์ต่างๆจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมกันมากมาย จนกลายเป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ของ
ประเทศไตห้วนัภายในเวลาไม่นาน ว่ากนัว่าปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่สุดของ
ไตห้วนั  ตัง้อยู่บรเิวณชานเมืองเกาสงห่างไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร 

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชม ทะเลสำบดอกบัว หรือทะเลสาบเหลียนฉือถนั เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตัง้อยู่ที่ชานเมืองของ

เมืองเกาสง โดยทางเหนือของทะเลสาบดอกบวั มีวัดขงจือ้ (Confucius Temple) และทางใตม้ี เจดียม์ังกรและ

วันทีส่อง     เกำสง – วัดโฝกวงซัน – ทะเลสำบดอกบัว – เจดียเ์สือมังกร – เมืองเจียอี ้     
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เจดียเ์สือ หรือเรียกตามชื่อจีนว่า เจดียห์ลงหู(Longhu Pagodas) เป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ส าคญัของเมืองเกาสง 
ตัง้อยู่ดา้นหนา้วัดฉือจี(้Ciji Temple) ที่มีลกัษณะเป็นเจดียส์ูง 7 ชัน้คู่กัน โดยจะมีรูปป้ันมังกรและเสือขนาดใหญ่

เป็นทางเขา้เจดีย ์ตัง้อยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระบวัหรือสระเหลียนฉือถนั โดยสรา้งขึน้เพื่ออทุิศใหก้บัเทพเซิงตา้ตีท้ี่
เป็นเทพแห่งการรกัษา เชื่อกันว่าถา้เดินเขา้ทางปากมังกรแลว้ออกทางปากเสือจะเป็นการขจัดปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดี
ออกจากตวั 

 
  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ้(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่แยกการปกครอง

ออกมาจากเทศมณฑลเจียอี ้มีลกัษณะเป็นพืน้ที่ราบ ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องไตห้วัน ลอ้มรอบดว้ย
ภเูขาดา้นหนึ่งและอีกดา้นติดกบัทะเล 

ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
   พักที ่RENYI LAKE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติอำลีซำน ในเขตเมืองเจียอี ้ซึ่งเป็นอทุยานที่มีชื่อเสียงที่สดุของไตห้วนั อยู่
สูงจากระดับน า้ทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีความสวยงามมาก น าท่านเปลี่ยน บรรยากาศ น่ังรถไฟ
โบรำณ ซึ่งทางรถไฟของอาหลี่ซานถือไดว้่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวย
ที่สดุในโลก ใหท้่านไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติของตน้สนสงูชนั ที่มีอายุกว่าพนัปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและ
ตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซึ่งเป็นอทุยานที่มีความสมบรูณอ์ยู่มากตลอดสองขา้งทาง (ในช่วงเดือนมีนำคม - เมษำยน 
ของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิ ท่ำนสำมำรถชมดอกซำกุระบำนสะพร่ังพร้อมกับพรรณไม้อีกนำนำ
ชนิด)   

   

วันทีส่ำม      อุทยำนแห่งชำติอำลีซำน – น่ังรถไฟโบรำณ – ร้ำนชำ –  เมืองไถจง – เฟิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต   
  



SHSLTPE4  ทวัรไ์ตห้วนั เกาสง อาลซีาน ไถจง สรุยินัจนัทรา ไทเป จิ่วเฟ่ิน 5 วนั 4 คืน 12-16 เม.ย. 66 SL(130223)                                      6 

 

 
จากนัน้น าท่านแวะ ชิมชำอู่หลง ชาที่ขึน้ชื่อที่สดุของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคณุช่วยละลายไขมนั ปลกู
บนเขาในระดบัความสงูเป็นพนัเมตรจากระดบัน า้ทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซือ้กลบัเป็นของฝาก 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู ่เมืองไถจง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของไตห้วนัเป็น

เมืองที่เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา 
น าท่านเดินทางสู ่เฟ่ิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครนัจ าหน่ายสินคา้ และอาหารทานเล่น
สไตลไ์ตห้วนั เมนทูี่ขึน้ชื่อของที่นี่ไดแ้ก่ ชานมไข่มกุ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้หาสินคา้ต่างๆ พรอ้มชมวิถีชีวิตของ
ชาวไตห้วนั  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน 
   พักที ่TALMUD HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
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เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหล่ี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไตห้วนั เป็น
เมือง อตุสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่ส  าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองที่ไดช้ื่อว่าน่าอยู่ที่สดุ
ในไตห้วนั จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ
ประกอบกับมีทัศนียภาพของน า้และภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเขา้ไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น าท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจา้แห่งภมูิปัญญาและเทพเจา้

แห่งความซื่อสตัย ์และยงัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้วดั ซึ่งมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

วันทีส่ี่ ไถจง – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้ำนขนมพำยสับปะรด  
–  ศูนยเ์จอรเ์มเนียม – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 
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บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของไตห้วนัและเป็นศนูยก์ลาง 
ทางดา้นต่างๆ ของไตห้วัน ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู่
ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็ว
มาก จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชิมและเลือกซือ้ขนมยอดนิยมของไตห้วนั ร้ำนขนมพำยสับปะรด ชื่อดงัเพื่อใหทุ้ก
ท่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากอันขึน้ชื่อของไตห้วัน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภำพ (Germanium 

Power Center) เป็นศูนยเ์ครื่องประดับที่ท าจากเจอรเ์มเนียมเพื่อสุขภาพ ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต 
อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนือ้ ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรงัสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รงัสีจาก
โทรศัพทม์ือถือ ไดอี้กดว้ย เจอรเ์มเนียมถือเป็นเครื่องประดับล า้ค่าของไตห้วันมาตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนัน้ยงัมี หยกไตห้วนั (หยกตาแมว) และปะการงัแดง  

  จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงซีเหมินติง หรือสยามสแควรไ์ตห้วัน อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทัง้
สินคา้แฟชั่นเทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศ ไตห้วนั ถือ
ว่าถูกที่สดุในโลก อีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได ้คือการชิมอาหารไตห้วันแสนอร่อย เนื่องจากที่นี่มีรา้นอาหารชื่อดัง
มากมาย ใหเ้ราไดช้ิมอาหารอรอ่ยตลอดเสน้ทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ        รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
    พักที ่ YIDEAR HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเย๋หล่ิว อุทยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มีลกัษณะ
พืน้ที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะ
ต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ จิ่วเฟ่ิน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่ายซือ้ของกินที่แปลกตา อีกทัง้ยงัมีบวัลอย เผือกที่

โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากได้ 
นอกจากนีย้งัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีห้่ำ      ไทเป –   อุทยำนเย๋หล่ิว – หมู่บ้ำนจิ่วเฟ่ิน – ร้ำนคอสเมติค – วัดหลงซำนซื่อ – อนุสรณส์ถำนเจียง 
        ไคเช็ค – ชมตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก)  –  สนำมบินเถำหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
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เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านชอ้ปป้ิง ร้ำนคอสเมติค ศนูยร์วมเครื่องส าอางชื่อดงัของไตห้วนั มากมาย หลายแบรนด ์ที่ท่านสามารถ 

ซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซำนซื่อ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง
ไทเป ตั้งอยู่ใน  แถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ  300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึน้โดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 
1738 แต่เดิมสรา้งขึน้เพื่อสกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆ ตามความเชื่อของชาวจีน
อีกมากกว่า 100 องคท์ี่ดา้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
เดินทาง  เทพเจา้กวนอเูรื่องความซื่อสตัยแ์ละหนา้ที่การงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ที่เชื่อกนัว่า
เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรกั 



จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค สรา้งขึน้ตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร  าลึกและเทิดทูนอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทัง้ 4 ดา้นมีหลงัคาทรง 8 เหลี่ยมสีน า้เงินแบบสถาปัตยกรรมแบบ
จีน ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตัุรสัเสรีภาพ มีบนัไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากบัอายุของท่านประธานาธิบดี 
โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสมัฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปป้ันของท่าน
ในที่อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรชัญาทางการเมือง
การปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จรยิธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร ์ 
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  จากนัน้น าท่านสมัผสัสญัลกัษณแ์ห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก) มีความสงูถึง 508 เมตร 
ไดร้บัการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วัน ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ของเอเชียตะวันออกแบบดัง้เดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไตห้วัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อันเป็นมงคลตาม
ขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อใหเ้ขา้กันกับเทคโนโลยีล  า้ยุคไดอ้ย่างลงตัว ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ่ 8 
ปล้องต่อกัน ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อและชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่ชั้น 1-5 จะเป็นส่วนของ
หา้งสรรพสินคา้ที่ขายของแบรนดเ์นม รา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ 

 
ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเทีย่วและช้อปป้ิงของท่ำน 
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนำมบินเถำหยวน 

23.50 น.         ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI  LION AIR (SL)  เทีย่วบินที ่ SL…. 
  (บริการอาหารว่าง และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)  
02.40 น.+1 ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ...... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**     
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อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(31 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

12-16 เมษำยน 2566 36,999 บำท / ท่ำน 8,500 บำท / ท่ำน 24,999 บำท / ท่ำน 

        

 


1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่13 ก.พ. 65  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบรษิัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสรมิ
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 15 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อา
ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
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1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ในกรณีที่ประเทศไตห้วนัตอ้งใหต้รวจ 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ค่ำทิปหัวหน้ำทัวรข์ึน้อยู่กับ

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสรจ็ที่ถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำไต้หวันส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
8. ตามนโยบายของไตห้วนัร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองไตห้วนัเพื่อโปรโมทสินคา้พืน้เมือง ในนามของรา้นขายสินคา้พืน้เมือง 
คือ ใบชา,เจอร์เมเนียม, พายสับปะรด,ร้านคอสเมติค  ซึ่งจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร ์
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นขายสินคา้พืน้เมืองทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่
ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคับใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นทุกเมือง 
หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน
เงิน 5,000 NTD /ท่าน 
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** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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