
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
วนัแรก  สนามบินดอนเมือง                             � (-/-/-) 
��.�� น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร � ผูโ้ดยสาร ขาออก ชั�น �ประตู � 
 เคาท์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที#สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยนัจันทรา ● วดัพระถังซําจั.ง ● วดัเหวนิหวู่ ● เจียอี/                  � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
03.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที�ยวบินที� SL398  
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื#อง) 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย � ชั�วโมง) 
เช้า � บริการอาหารเช้า อิ#มอร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เครื#องดื#มขึ/นชื#อของไต้หวนั 
เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บา้นเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที�ลี�ภยัมาอยู่กนัที�ไตห้วนั ซึ� ง
สร้างขึ�นอยา่งง่ายๆจากวสัดุทั�วไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสีสันสดใสตามผนงัและกาํแพงในหมู่บา้นจนเป็นที�
สนใจของบุคคลทั�วไปทาํใหมี้ชื�อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวชื�อดงัของเมืองไทจงไปในที�สุด 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า)  

★★พเิศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ที�มีดีทั�งความสวยและความอร่อย เป็น

ร้านไอติมและร้านอาหารชื�อดงัของเมืองไทจง เดิมทีร้านนี� เป็นโรงพยาบาลตา ต่อมาไดด้ดัแปลงเป็นร้านอาหารและขายของฝาก 

แต่ยงัคงกลิ�นอายความลึกลบัของโรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตวันี�ทาํให้ร้าน Miyahara 

ดึงดูดลูกคา้อยา่งไม่ขาดสาย 
 

 

 

 

 
 

มายังเมืองไถจง ที�ประทับใจที�สุด ถือเป็น THE MUST ที�ต้องมาเลยทีเดียว ไม่งั�นพลาดอย่างแรง !!! ร้านนี� คือ

ตอนนี�ตกแต่บรรยากาศเข้าTheme เทศกาลต่างต่างด้วย พนักงานกแ็ต่งตัวน่ารัก เข้าบรรยากาศ เหมือนหลดุเข้าไปอีกโลกนึงเลย  
เที#ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื/นเมือง พเิศษ!!เมนูปลาประธานาธิบดี 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นาํท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วดั
แห่งนี� เป็นวดัใหม่ที�ทางการญี�ปุ่นสร้างขึ�นหลงัจากทาํการสร้าง
เขื�อนทาํให้วดัเก่า 5 วดั จมอยู่ไตเ้ขื�อน การออกแบบของวดัเห
วินหวู่โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน 
ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์
และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี/ 
ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ#งลมเพื#อเป็นการสักการะองค์เทพ
เจ้ากวนอู 
จากนั/น นาํท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
หรือ SUN MOON LAKE แหล่งนํ� าจืดใหญ่ที�สุดบนเกาะไตห้วนั 
ที�มาของชื�อทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของ
ทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์และ ทิศตะวนัตกของ
ทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา
เกิดจากการสร้างเขื�อนกกัเก็บนํ�าทาํใหมี้ขนาดกวา้งขวาง และมี
ความสูงเหนือระดบันํ� าทะเล �<= เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา
สูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั� งปีและนํ� าในทะเลสาบมีสี
เขียวมรกตใสสะอาด เนื�องมาจากได้รับการดูแลเรื� องความ
สะอาดและมลพิศอยา่งเคร่งครัด 
สักการะ อัฐิของพระถังซําจั.ง ณ วัดพระถังซําจั.งหรือ วัดเสวียนกวง ตั�งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ชื�อของพระใน
สมยัราชวงศถ์งัที�เดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอฐิัของท่านทางการประเทศญี�ปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษา
ไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้กบ็รักษาไวที้�นี� 
จากนั�น  นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองเจียอี/ 
คํ#า �บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อน 
ให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื,อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลดับาร์ สามารถแจ้งกบัหัวหน้าทวัร์ในวนัเดินทางได้เลยค่ะ 
 
  
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
ที#พกั SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทยีบเท่า (เมืองเจียอี/) 
วนัที#สาม เจียอี/ ● อุทยานอาลซีาน ● นั#งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เกต็ 
                                                                                  � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที#พกั 
จากนั/น เดินทางเดินทางขึ�นเขาอุทยานอาลซีานอุทยานที�มีความสวยงามและมีชื�อเสียงที�สุดในเกาะไตห้วนั นําท่านเดินชมอุทยาน 
ตามเส้นทางธรรมชาติโอบลอ้มไปด้วยป่าสนอายุ
หลายร้อยปี ไปจนถึงอายุ 5,<== ปีและชมสวน
ซากรุะและดอกกหุลาบพนัปี จากนั�นนําท่านสักการะ
เจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน 
จากนั� น นําท่านนั#งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่าน
เส้นทางป่าสน ใหท่้านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของ
อุทยานที�มีความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไม้
ตามฤดูกาล 
เที#ยง �  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
อาหารจีนพื/นเมือง 
จากนั/น นําท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ 
เพื�อให้ท่านไดช้งชาอยา่งถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์จากการดื�มชา 
ทั�งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซื�อชาอู่
หลงที�ขึ�นชื�อของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดื�มทานเอง 
นําท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง 
คํ#า �บริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือ

ท่านซุปนํ,าใสให้ท่านได้เลือกสรร  

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

นําท่าน เดินช็อปปิ� ง ตลาดกลางคืนที#ใหญ่ที#สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี6ยไนท์มาเกต็ ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสิ�นคา้หลากหลายมาก
มากใหท่้านไดเ้ลือกสรรจาํหน่ายรองเทา้ผา้ใบ ส่วนใหญ่จาํหน่ายอาหารต่างๆ ทั�งมื�อหลกัและอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทส
ตาร์ ชานมไข่มุก มนัทอด อาหารปิ� งยา่ง ฯลฯ 
ที#พกั KING BRIDGE HOTELหรือเทยีบเท่า ระดับ C ดาว (เมืองไถจง) 
วนัที#สี# ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ#ว ● ถนนโบราณจิ#วเฟิ# น ● ตลาดปลาไทเป 
                                                                         � (เช้า/กลางวนั/อสิระอาหารเยน็) 
เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที#พกั 
จากนั/น นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั�วโมง) นาํท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้านนี� เป็น
ร้านซึ� งไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเที�ยวแห่งประเทศไตห้วนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินคา้แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพาย
สบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายช็อคโกแลตไสเ้กาลดั หมูแผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิรสชา ฯลฯ 
จากนั/น นาํท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ#ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็นแหลมยื�นลง
ไปในทะเล เกิดขึ�นจากการเคลื�อนที�ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซึ�งเกิดจากการกดัเซาะของนํ� าทะเล
และลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูที่� หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูปมงักร และฟอสซิลของสัตวท์ะเลดึกดาํบรรพ ์
ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิคนํ�าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที#ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ#วเฟิ# น Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซึ� งในอดีตเคยเป็นแหล่งขดุทองชื�อ

ดงัของไตห้วนั เมื�อกาลเวลาผา่นไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นสิ�งดึงดูดใจใหน้กัท่องเที�ยวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆทั�งร้าน

นํ� าชา ร้านขายขนม และ ของที�ระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซึ�งประดบัดว้ยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเลก็ๆที�เต็มไป

ดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเที�ยวจาํนวนมาก 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
จากนั�น เ ดิ น ท า ง สู่  ต ล า ด ป ล า ไ ท เ ป  ( Taipei Fish 

Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที�ใหญ่ที�สุดของ
ไตห้วนั สถานที�แลนดม์าร์กอีกหนึ�งแห่งของไตห้วนั เปิดตวั
อย่างเป็นทางการหลงัจากการปรับปรุงพื�นที�ตลาดเดิมเมื�อปี 
2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี�ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่ง
อาหารสดใหม่ทั�งของทะเล ที�จดัให้บริการเป็นโซนของแต่
ละประเภทอาหารจาํนวนมากมาย ทั�งนี� คุณสามารถเลือกของ
สดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกไดต้ามใจ
ชอบ รับประกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดที�จะทาํ
ใหคุ้ณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเ้ลย 
เยน็ � เพื#อความสะดวกสบายในการชอปปิ/ งอสิระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา 
ที#พกั EHOME HOTEL หรือเทยีบเท่า (เมืองเถาหยวน) 
วนัที#ห้า ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พพิธิภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกบัตึกไทเป F�F ● ศูนย์เครื#องสําองค์ ● 
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วดัหลงซาน ● ชอปปิ/ งซีเหมินติง                        �(เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 
เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที#พกั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั/น นาํท่านแวะชมของที�ระลึก ผลติภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซึ�งทาํเป็นเครื�องประดบัทั�งสร้อยคอและสร้อยขอ้มือซึ�งมี
การฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของ
ร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหัวใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื� นตวัหลงัเจ็บป่วยให้สั�นลงและภายในศูนย์
แห่งนี� ยงัมีผลิตภณัฑ์เครื�องประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีลํ� าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วนั ทั�งจี�ประดบั แหวน ต่างๆ ทั�งยงัมี
ปะการังแดงเป็นตน้ ซึ� งเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ� งเป็นสิ�ง
แสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้ กง  (Gu 

Gong National Palace Museum)พิพิธภณัฑอ์นัดบั � ใน G ของ
โลกพิพิธภณัฑแ์ห่งนี� เป็นสถานที�รวบรวมศิลปวตัถุของจีนโบราณ 
และสมบติัลํ�าค่า ซึ� งบางชิ�นมีอายุยอ้นหลงัไปถึง < พนัปี จากพระ
ราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ภายในพิพิธภัณฑ์รวบรวมไวไ้ด้ถึงกว่า 
H5=,=== ชิ�น ซึ� งสมบติัลํ�าค่าเหล่านี� ท่านประธานาธิบดีไดน้าํมาจาก
ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลงเรือมาพร้อมกบัชาวจีนที�อพยบ
มาตั�งรกรากยงัประเทศไตห้วนั โดยโบราณวตัถุเหล่านี� มีมากจนตอ้งผลดัเปลี�ยนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน แต่วตัถุโบราณชิ�นเอกที�มี
ชื�อเสียง เช่นหยกผกักาดขาว หยกสีนํ� าตาลเหมือนหมูสามชั�น หมอ้โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็นตะกร้อซอ้นกนั 5� ชั�น จะมีใหช้ม
ตลอดปี 
เที#ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูเสี#ยวหลงเปา 
จากนั/น นาํท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป F�F ไม่รวมค่าขึ/นตึก ตึกระฟ้าสูงที�สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที�สูงที�สุดในโลกในปี 
พ.ศ. 5,<G� – พ.ศ. 5,<<� ตึก ไทเป �=� ไดรั้บรางวลั “ผูน้าํการออกแบบพลงังานและสิ�งแวดลอ้ม” ตึก ไทเป �=� มีจาํนวนชั�น
ทั�งหมด �=� ชั�น และ ชั�นใตดิ้นอีก < ชั�น ชั�น �-< จะเป็น ห้างสรรพสินคา้ และร้านอาหารชั�นนาํเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM 

,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  
จากนั/น แวะซื�อสินคา้ผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางต่างๆ ที�ศูนย์เครื#องสําอาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั/น นาํท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดี
ไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้าํคญั รถ และ จาํลองหอ้งทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ�งภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที� P ของไทย ครั� งเสด็จเยือนประเทศไตห้วนัเมื�อวนัที� < มิถุนายน พ.ศ. 
5,<=H และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี� คือ การชม การเปลี�ยนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั� นสาํริด ท่านเจียงไคเช็ค 
ซึ�งจะเปลี�ยนเวรทุกๆชั�วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั/น เดินทางสู่วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ� งในวดัที�เก่าแก่และมีชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ� งของเมืองไทเป 
ตั�งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแลว้ สร้างขึ�น
โด ย คน จี น ชาว ฝู เ จีR ย น ช่ว ง ปีค .ศ .  1738  เ พื� อ เ ป็สถาน ที�
สักการะบูชาสิ� งศักสิทธิV ตามความเชื�อของชาวจีน มีรูปแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวดัพุทธของจีนแต่มีลูกผสม
ของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรียกกนัว่าเป็นวดั
สไตล์ไต้หวนั ทาํให้ที�นี� เป็นอีกหนึ� งแหล่งท่องเที�ยวไม่ควร
พลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน หรือ เหมงเจีย หลงซาน
(Mengjia Longshan)แต่เ ดิมสร้างขึ� นเพื�อสักการะเจ้าแม่
กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอื์�นๆตามความเชื�อของ
ชาวจีนอีกมากกว่า 100 องคที์�ดา้นในโดยมาจากทั�งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจืXอ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดินทาง, เทพ
เจา้กวนอู เรื�องความซื�อสัตยแ์ละหนา้ที�การงาน และเทพเยว่เ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ที�เชื�อกนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงให้สมหวงั
ดา้นความรัก 
คํ#า นําท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารคํ#าตาม
อธัยาศัย) หรือที�คนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป
เป็นย่านช็อปปิ� งของวยัรุ่นและวยัทาํงานของไตห้วนั ยงัเป็น
แหล่งช็อปปิ� งของนกัท่องเที�ยวดว้ยเช่นกนั ในย่านนี� เป็นถนน
คนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นํ� าเงิน โดย
สังเกตจากเสาขา้งทางจะมีการระบุหมายเลยและทาํสีไวอ้ย่าง
เป็นระเบียบ ร้านคา้แนะนาํสําหรับนักท่องเที�ยวชาวไทย ซึ� ง
ราคาถูกกว่าไทยประมาณ �= % ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER,NEW 

BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึ� งรวมสินค้ารุ่นหายากและ
ราคาถูกมากๆ 
เยน็ � เพื#อความสะดวกสบายในการชอปปิ/ งอสิระอาหารเย็น ณ ซีเหมินตงิ 
ที#พกั Eastern Hotels & Resorts หรือเทยีบเท่า ระดับ � ดาว (เมืองเถาหยวน) 
 ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื#อยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวยีนเลือด ด้วยการแช่นํ/าแร่ แบบส่วนตัวในห้องพกั 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
วนัที#หก ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง       �(เช้า/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที�ยวบินที� SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื#อง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการและเงื#อนไขรายการท่องเที#ยว 

ตารางและวนัเดนิทาง ไต้หวนั ทะเลสาบสุริยนัจนัทราอุทยานอาลซีาน อทุยาน 
เย๋หลิ#ว หมู่บ้านโบราณจิ#วเฟิ# น 6 วนั C คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) 

เริ#มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี#ยว 

13 พ.ย.L� 18 พ.ย.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

18 พ.ย.L� 23 พ.ย.L� 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

20 พ.ย.L� 25 พ.ย.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

25 พ.ย.L� �� พ.ย.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

27 พ.ย.L� �� ธ.ค.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

�� ธ.ค.L� �P ธ.ค.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

�� ธ.ค.L� �Q ธ.ค.L� 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

�C ธ.ค.L� �R ธ.ค.L� 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

�R ธ.ค.L� FC ธ.ค.L� 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

F� ธ.ค.L� FS ธ.ค.L� 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

FF ธ.ค.L� FL ธ.ค.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

FL ธ.ค.L� �F ธ.ค.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

FP ธ.ค.L� �� ธ.ค.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

FQ ธ.ค.L� �� ธ.ค.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

�� ธ.ค.L� �Q ธ.ค.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

�C ธ.ค.L� �R ธ.ค.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

�S ธ.ค.L� �� ธ.ค.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

�F ธ.ค.L� �S ม.ค.L� 25+1 19,900 19,900 19,900 5,000 

�Q ม.ค.L� F� ม.ค.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

FS ม.ค.L� �� ม.ค.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

�� ม.ค.L� �P ม.ค.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

�R ม.ค.L� �� ก.พ.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

�C ม.ีค.L� �R ม.ีค.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

FF ม.ีค.L� FL ม.ีค.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

FQ ม.ีค.L� �� ม.ีค.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

�S ม.ีค.L� �� ม.ีค.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

�F เม.ย.L� �L เม.ย.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

�Q เม.ย.L� F� เม.ย.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

�R เม.ย.L� FC เม.ย.L� 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

F� เม.ย.L� FS เม.ย.L� 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 

�� เม.ย.L� �P เม.ย.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

�R เม.ย.L� �C พ.ค.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

�S พ.ค.L� F� พ.ค.L� 25+1 18,900 18,900 17,900 5,000 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

�� พ.ค.L� �S พ.ค.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

�P พ.ค.L� �F ม.ิย.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

�� ม.ิย.L� �P ม.ิย.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

F� ม.ิย.L� FS ม.ิย.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

FP ม.ิย.L� �� ม.ิย.L� 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

�C ม.ิย.L� �R ม.ิย.L� 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

� ตั.วเครื#องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี#ยนแปลงตั.วไม่สามารถระบุที#นั#งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้
กาํหนด 

� ที#พักโรงแรมตามรายการ C คืน (ห้องพักแบบ � ท่าน และ � ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี#ยวท่านสามารถ
ชําระค่าบริการเพิ#มเติมได้โดยทาํการจองและชําระเงินก่อนการเดินทางเท่านั/น 

� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื/อหรือเปลี#ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที#ตามรายการระบุ 
� ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที#ท่องเที#ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ#นและหัวหน้าทวัร์นําเที#ยวตามรายการ 
� ภาษีนํ/ามันและภาษีตั.วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ#มหากสายการบินปรับขึ/นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ/าหนักกระเป๋าไม่เกนิ ��กก./ท่าน ไม่เกนิ � ใบ และ ถือขึ/นเครื#องได้ท่านละ P กก./Fใบ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงินF,���,��� บาท (เป็นไปเงื#อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื#อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที#ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที#จ่าย �%และภาษีมูลค่าเพิ#ม P% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย 
× ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสําหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทําวีซ่าเข้าประเทศ

ไต้หวนั) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื#องดื#มที#สั#งเพิ#มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที#ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที#ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที#กรมแรงงานทั/งที#เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ#งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ#น,คนขับรถ ใน อตัรา รวม 1,200 NT/ลูกทวัร์ F ท่าน/ทริป(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ/าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ#นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 

**ขณะนี/นักท่องเที#ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทาํวซ่ีาหากมีการเปลี#ยนแปลงจะต้องกลบัมายื#นวซ่ีาเข้าออกปกติ ทางทวัร์
จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ#มอกีท่านละ F,P�� บาท หรือมากกว่าตามที#สถานฑูติกาํหนด (ไม่รวมค่าบริการ) ** 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และเงื#อนไขต่างๆ ก่อนทาํการจองและชําระเงนิคะ 
 

เงื#อนไขการสํารองที#นั#งและการยกเลกิทวัร์ 
F.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา S,��� บาทส่วนที#เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่าFS วนั 
มิฉะนั/นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง �F วนั) 
�.กรณยีกเลกิ 
�.F ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง �� วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั/งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิcการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื#อนไขใดๆทั/งสิ/น 
�.� ยกเลกิการเดินทาง FS-�� วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ S�%และริบเงินมัดจําทั/งหมด 
�.� ยกเลกิภายใน FC วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิcการคืนเงินค่าทวัร์ทั/งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั/งสิ/น 
�. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ#งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลื#อนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั/งนี/ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที#ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื#อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วย
กะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง P วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิcในการคืนเงินทุกกรณ ี
C.บริษัทฯขอสงวนสิทธิcในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั/งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที#
บริษัทฯกาํหนดไว้(FS ท่านขึ/นไป)เนื#องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื#นที#เดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง
นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที#เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
S.คณะผู้เดินทางจํานวน F� ท่านขึ/นไปจึงออกเดินทางในกรณทีี#มีผู้เดนิทางไม่ถึง F� ท่านขอสงวนสิทธิcเลื#อนวนัเดินทางหรือยกเลกิ
การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า F� วนัก่อนการเดินทาง 
L.กรณทีี#ท่านต้องออกตั.วภายในประเทศ เช่น (ตั.วเครื#องบิน,ตั.วรถทวัร์,ตั.วรถไฟ) กรุณาสอบถามที#เจ้าหน้าที#ทุกครั/งก่อนทาํการ
ออกตั.ว เนื#องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี#ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั.วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี#ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื#อนไขดังกล่าว 
P.ลูกค้าที#ไม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที#ระบุตามรายการทวัร์เพิ#มท่านละ F,��� บาท/ร้าน 
Q.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ/าเงิน)เดนิทางเพื#อการท่องเที#ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิcไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั/งสิ/น 
 

รายละเอยีดเพิ#มเตมิ 
� บริษัทฯมีสิทธิcในการเปลี#ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี#เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที#ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที#ยว สามารถเปลี#ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า L เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื#อท่องเที#ยว

เท่านั/น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า L เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั/งสิ/น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที#ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที#กรม
แรงงานทั/งจากไทยและต่างประเทศซึ#งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ#งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื#อนไขนี/ในกรณทีี#เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ#งอาจจะปรับเปลี#ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั/งสิ/น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ#งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที#ยว(ซึ#งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื#อนไขนี/ในกรณทีี#เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ#งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั/งสิ/น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที#ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื/อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั/งสิ/น หากเกดิสิ#งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที#เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที#ยวเองหรือในกรณทีี#กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี#การตรวจคนเข้าเมืองทั/งที#กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที#ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิcที#จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั/งสิ/น 

� ตั.วเครื#องบินเป็นตั.วราคาพเิศษ กรณทีี#ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื#อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี#ยนชื#อได้ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� เมื#อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั/งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื#อนไขข้อตกลงต่างๆที#ได้ระบุไว้ข้างต้นนี/แล้วทั/งหมด 

� กรุ๊ปที#เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที#ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที#ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าทวัร์ทั/งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั/งสิ/น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที#ทาํให้ใบหน้าเปลี#ยนไป ดังนั/น ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที#ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ#งเป็นสิ#งที#อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั/งสิ/น 

� กรณ ี“หญงิตั/งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที#ชัดเจน สิ#งนี/อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั/งสิ/น 

� กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ/าเงนิ)เดินทางเพื#อการท่องเที#ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิcไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั/งสิ/น 

� ในกรณขีอง PASSPORT นั/น จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ/า การขีดเขยีน วาดรูปต่างๆหรือแม้กระทั#งตราปัhมลายการ์ตูน ที#
ไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของ ตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั/ง หาก 
ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั/งสิ/น 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื#อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพื#อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


