
ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน วันพ่อ 3 อุทยาน 

อุทยานอาหลีซัน / อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ / อุทยานเย๋หลิ่ว  
น่ังรถไฟโบราณ / ชมพระอาทติย์ขึน้ / น่ังรถไฟหวัจรวด / ตกึไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89   
อาหารพเิศษ!! สลัด กุ้งมังกรไต้หวัน / บุฟเฟ่ต์สุกีช้าบูชาบู / ภัตตาคาร 200 ล้าน / (บุฟเฟ่สลัด+สเตก็) 
ก าหนดการเดนิทาง  05-10 ธันวาคม 2557      ราคาพเิศษเพียง 36,900 บาท 
วันที่ 1     กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – อาบน า้แร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้+หมวกว่ายน า้ด้วย หรือภายในห้อง) 
06:00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
08:30 น. นําทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที ่CI 066 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ เดินทางสูเ่มือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองที่ได้ขึน้

ช่ือวา่มีอากาศดีที่สดุของไต้หวนั และยงัเป็นแหลง่อาบนํา้แร่ที่ดีที่สดุของไต้หวนัอีกด้วย เนื่องจาก
เมืองนีอ้ยูใ่นหบุเขาและถกูล้อมรอบด้วยภเูขาสงูทัง้เมือง จึงทําให้เป็นเมืองท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิ
ที่สดุของไต้หวนั 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่สลัด+สเต็ก) หลงัรับประทานอาหารคํ่า เชิญทา่น 
อาบน า้แร่ ตามอธัยาศยัเพื่อผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าจากการทํางานและการ
เดินทาง 
พักที่ HAKOUNE ONSEN (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  http://hakoune.nantou.com.tw 

ส าคัญกรุณาจัดกระเป๋าส ารองใบเล็ก ส าหรับการเข้าพัก 1 คืน ที่อาหลซัีนเตรียมผ้าขนหนุผืนใหญ่และอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม 
ส่วนกระเป๋าหลักเก็บไว้บนรถ 
วันที่ 2 ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา (เกาะลาลูเต่า+วัดพระถงัซ าจั๋ง) – เจียอี ้– อุทยานอาหลีซัน

(เดินชมป่าสน 2,000 ปี) 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรมหลงัรับประทานอาหารเช้า เยี่ยมชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวดัใหญ่ 1 ใน 4 วดัประจําภาค

กลางของไต้หวนั เป็นวดัที่ผสมผสานระหวา่งหลายๆนิกายเข้าด้วยกนั ทา่นสามารถนมสัการสิง่
ศกัดิ์สทิธ์ิและพระโพธิสตัว์หลายๆพระองค์ได้ท่ีน่ี และยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ท่ีมี
ห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ช่ือวา่เป็นวดัที่ทนัสมยัมากที่สดุแหง่หนึง่ในไต้หวนั นําทกุ
ทา่น ล่องทะเลสาบสุริยนัจันทรา เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวอีกจดุหนึง่ที่เป็นท่ีนิยมของ
ชาวไต้หวนัรอบๆทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีจดุสาํคญัที่ทอ่งเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีม้ี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เลก็ที่สดุในโลกพร้อมกบัให้ทา่นนมสัการรูป

เคารพของพระถงัซําจัง๋ ณ วัดพระถงัซ าจั๋ง ที่ตัง้อยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสริุยนัจนัทรา 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (EINHAN HOTEL) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั นําทา่นสู ่อุทยานอาหลีซัน 

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมงคร่ึง) เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงที่สดุของเกาะไต้หวนั ตัง้แตส่มยัที่ญ่ีปุ่ นยงั
ปกครองอยู ่มีทัง้นกัเขียนและศิลปินมากมายมาหาแ รงบนัดาลใจในการสร้างผลงานท่ีนี่
เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบรูณ์ ทัง้ป่าไม้ เทือกเขา ลาํเนาไพร สมบรูณ์จนหาที่อื่นเปรียบไมไ่ด้ จึง
ไมน่า่แปลกใจเลยที่ครัง้หนึง่ในชีวิตต้องมาเยือน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตัง้เรียง
ตระหง่าน พริว้ตามลมอยา่งเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ใน
ความทรงจําอยา่งหาที่เปรียบไมไ่ด้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (ร้านอาหาร หัวซินหยวน) หลงัรับประทานอาหารคํ่า เชิญทกุทา่นพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั  

http://hakoune.nantou.com.tw/


พักที่  WUN-SUN HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า  www.xn--rht54sl46a2kk.tw 
วันที่ 3  อุทยานอาหลีซัน – น่ังรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึน้) – ไทจง – น่ังรถไฟหัวจรวดไปไทเป – ไทเป – น่ังรถไฟ

MRT – แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง 
ประมาณ04:30น. นําทกุทา่น น่ังรถไฟโบราณ ซึง่เป็นรถไฟเลก็โบราณที่ญ่ีปุ่ นทิง้เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยงัเป็นรถไฟเลก็ที่ในปัจจบุนัยงั

เหลอือยู ่ 1 แหง่ใน 3 แหง่ของโลก เพื่อเดินทางขึน้ไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลซีนัชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึน้จากขอบ
ฟ้าหลงัเทือกเขาที่สงูที่สดุในไต้หวนั (อวีซ้ัน : 玉山) มีวิวทิวทศัน์เป็นทะเลหมอกและขนุเขา
ที่ตัง้เป็นปราการทางธรรมชาติทีง่ดงามเหมือนอยูบ่นพืน้แหง่สรวงสวรรค์ จากนัน้เดินทางกลบั
โรงแรมที่พกั 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ ภตัตาคาร (หัวซินหยวน) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั นําทา่น    
เดินทางสูเ่มือง เจียอี ้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เจียอี)้ หลงัรับประทานอาหารกลางวนัเดินทางสู่
เมือง ไทจง นําทกุทา่นสมัผสั รถไฟหัวจรวด จากสถานีไทจงถึงสถานไีทเป สมัผสัความเร็วกวา่ 250 กิโลเมตร ตอ่ชัว่โมง นํา
ทา่นเดินทางสูเ่มือง ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง) จากนัน้นําทกุทา่น น่ังรถไฟMRT ไปอิสระช็อปปิง้ตามอธัยาศยั
กนัตอ่ที่ แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหลง่ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไต้หวนั 
มีร้านค้าของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วยัรุ่นมากมาย โดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่กําลงัได้รับความนิยมที่
เมืองไทยขณะนี ้เป็นรองเท้าสญัชาติญ่ีปุ่ นท่ีไต้หวนัขายถกูที่สดุในโลก เป็นสิง่ที่พลาดไมไ่ด้สาํหรับทกุคนท่ีเดินทางมาถึงไต้หวนั 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่สุกีช้าบูชาบ)ู หลงัรับประทานอาหารคํ่าเดินทางเข้าสูโ่รงแรมที่พกั เชิญ ทกุทา่น
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พักที่  LES BREEZY HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.breezy.com.tw 

ส าคัญเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพื่อความสะดวกในการขึน้รถไฟ ส าหรับการเข้าพัก 1 คืน ที่ฮัวเหลียน ส่วนกระเป๋าหลักฝากไว้ที่โรงแรม 
วันที่ 4 ไทเป – น่ังรถไฟด่วนไปฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – พิพิธภณัฑ์หยกและหินอ่อน – โรงงานขนมโมจ ิ
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า นําทกุทา่น น่ังรถไฟด่วนไปฮัวเหลียน เดินทางไปยงัเมือง 

ฮัวเหลียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมือง ไท่ผิงหยาง) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั นําทกุทา่นเยี่ยม

ชม อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ มีลกัษณะคล้ายช่องลกึที่อยูร่ะหวา่งยอดเขาสงูกบัเสยีงคลืน่กระทบฝ่ัง
ของแมน่ํา้ที่ไหลตดัผา่นพืน้ลา่งของยอดเขา ช่องเขาที่มีหน้าผาสงูชนันีเ้ป็นหินออ่นสลบักบัหยกที่เรียง
รายไปตลอดทางหน้าผา ด้านลา่งของหน้าผามีแมน่ํา้ ลี่อู ไหลผา่น เป็นธารนํา้แร่ที่ไหลลงมาจากยอด
เขาสงู ภายในอทุยานจะมีจดุชมวิวตา่งๆให้นกัทอ่งเที่ยวได้ลงไปสมัผสัธรรมชาติที่สวยงามอยา่งเต็มอิ่ม 
จากนัน้นําทา่นเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์หินอ่อนและหยก ที่ใหญ่ที่สดุของไต้หวนัดําเนินการมาแล้ว 40 ปี 
ศกึษาเรียนรู้วิธีการเลอืกซือ้หยกแท้ เรียนรู้การแยกแยะระหวา่งหยกแท้และหยกปลอมและหินออ่นสว่น
ใหญ่ที่นํามาสร้างเป็นสว่นประกอบของอาคารสาํคญัตา่งๆในไต้หวนัจะนํามาจากพิพิธภณัฑ์แหง่นี ้
รวมถึงหินออ่นท่ีใช้สร้างตกึไทเป 101 จากนัน้พาทา่นไปลองลิม้ชิมรสขนมขึน้ช่ือของ จังหวัดฮัวเหลียน ที่ ร้านขนมโมจ ิ ซึง่
ที่น่ี เป็นแหลง่ผลติโมจิช่ือดงั จากวตัถดุิบที่สดใหม ่เนือ้ละเอียด เหนียวนุม่ และมีรสชาติที่ละมลุลิน้และ เป็นอีกหนึง่ของฝากที่
พลาดไมไ่ด้เลยสาํหรับขนมโมจิฮวัเหลยีน 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (โรงแรม) หลงัรับประทานอาหารคํ่า เชิญทกุทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พักที่  AZURE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.azurehotel.com.tw/en/en-index.html 

วันที่ 5 ฮัวเหลียน – น่ังรถไฟด่วนกลับไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภณัฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง - ซื่อหลินไนท์
มาร์เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม  หลงัรับประทานอาหารเช้านําทา่น น่ังรถไฟด่วนไปไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัว่โมง) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  (อาหารทะเล ปูผัดสไตล์ไต้หวัน) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั เยี่ยมชม 
อุทยานเย๋หลิ่ว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครัง้ที่เกาะ
ไต้หวนัเร่ิมดนัตวัจากใต้ทะเลขึน้สูผิ่วนํา้เมื่อครัง้หลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของนํา้ทะเล 
และลมทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะตา่ง ๆ นา่ตื่นต าทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูป
เศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึง่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก ซึง่นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้อง
ไปถ่ายรูปคูก่บัสิง่นี ้ท่ีนี่ยงัมีร้านค้าตา่งๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ทา่นได้เลอืกซือ้
เลอืกชิมได้อยา่งจใุจ เยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์แห่งชาติกู้กง พิพิธภณัฑ์ที่แสนงดงามแหง่นีเ้ป็น
สถานท่ีเก็บศิลปวตัถแุละผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิน้มีความเป็นมาทาง
ประวตัิศาสตร์ย้อนหลงัไปถึง 5,000 ปี พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นหนึง่ในพิพิธภณัฑ์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกแหง่

http://www.azurehotel.com.tw/en/en-index.html


นี ้ตัง้อยูท่ี่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานท่ีเก็บสมบตัิและวตัถโุบราณของจีนท่ีมีช่ือเสยีงของโลกที่ประเมินมลูคา่มิได้กวา่ 620,000 
ชิน้ จากพระราชวงศ์จีนทกุราชวงศ์รวมทัง้ยคุทองทัง้ 5 แหง่ประวตัิศาสตร์จีน พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ก็บรวบรวมศิลปวตัถขุองจีนท่ีมี
มลูคา่มหาศาลมากที่สดุ และยิ่งใหญ่ที่สดุในโลกเนื่องจากศิลปวตัถทุี่เก็บรวบรวมไว้มีจํานวน
มาก  จึงต้องมีการผลดัเปลีย่นหมนุเวียนในการจดัวางให้ชมศิลปวตัถทุี่มีอยูเ่ป็นจํานวนมาก แต่
วตัถโุบราณชิน้เอกที่มีช่ือเสยีง เช่น เรือแกะสลกัจากลกูวอลนทั หยกผกักาดขาว และหยกสี
นํา้ตาลเหมือนหมสูามชัน้จะมีให้ชมตลอดปีจากนัน้พาทา่นชมอญัมณีที่ลํา้คา่มากๆ ของชาว
ไต้หวนั ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศนูย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สดุของโลก ซึง่ปะการังแดงถือ
เป็นอญัมณีชัน้สงูและเป็นท่ีแพร่หลายของชาวไต้หวนั มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดลุใน
ร่างกาย ซึง่ชาวไต้หวนันิยมนํามาทําเป็นเค ร่ืองประดบัชนิดตา่งๆ เมื่อสวมใสก็่จะมีพลงัอศัจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดลุ
รวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ด้วย ซึง่ปะการังแดงนีจ้ะถกูค้นพบในไมก่ี่ที่ของโลก คือ ชายฝ่ังภาคตะวนัออกของไต้หวนั ซึง่มีอยู่
มากที่สดุ เกาะโอกินาวา่ของญ่ีปุ่ น และชายฝ่ังแถบประเทศอิตาลแีละโครเอเชียเทา่นัน้ ซึง่ปะการังแดงนีจ้ะอาศยัอยูใ่ต้ทะเลลกึ
ถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบวา่เร่ิมมีการนํามาทําเคร่ืองประดบัในสมยัราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเคร่ืองประดบัสาํหรับราชวงศ์และ
เหลา่บรรดาขนุนางชัน้สงู 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ภตัตาคาร 200 ล้าน) หลงัรับประทานอาหารคํ่า พาทา่นไปอิสระช็อปปิง้ตามอธัยาศยั
ที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเมืองไทเป ซึง่แบง่เป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพืน้เมืองและตลาด
คนเดิน อาหารพืน้เมืองที่ขึน้ช่ือที่สดุของไต้หวนัคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวนัแล้วไมไ่ด้ลิม้ลองรสชาติของเต้าหู้ เหม็น ก็ถือ
วา่ไปไมถ่ึงไต้หวนั และยงัมีเคร่ืองดื่มอีกชนิดที่มีต้นกําเนิดที่ไต้หวนัคือ ชานมไข่มุก สว่นตลาดคนเดินก็มีสนิค้าหลากหลาย
ชนิดตัง้แตร่าคาถกูถึงราคาปานกลาง มีทัง้สนิค้าเสือ้ผ้า รองเท้า เคร่ืองประดบั โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อตา่งๆจะมี
ราคาถกูกวา่เมืองไทยประมาณ 20-30% 
พักที่  LES BREEZY HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า www.breezy.com.tw 

วันที่ 6 ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชัน้ 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – สนามบินเถา
หยวน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรมหลงัรับประทานอาหารเช้า นําทกุทา่นเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาทา่นขึน้ลฟิท์ที่เร็ว
ที่สดุในโลกเพื่อ ชมวิวชัน้ 89 และพบกบัระบบป้องกนัแผน่ดินไหวที่เรียกวา่ Damper เป็นลกูตุ้มเหลก็ขนาดใหญ่
เส้นผา่ศนูย์กลาง 5.5 เมตร หนกัถึง 660 ตนั แขวนอยูบ่นชัน้ 89 เพื่อคอยทําหน้าที่ถ่วงดลุตกึเมื่อ
เกิดแผน่ดินไหว บริเวณชัน้ 1 ถึงชัน้ 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณที่ตัง้ของตกึนีย้งัเป็นแหลง่ช้
อปปิง้แหง่ใหมท่ี่เป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวตา่งชาติมีห้างสรรพสนิค้าและช้อปปิง้มอลล์อยู่
ถึงสบิแหง่บริเวณนีเ้ป็นแหลง่ช้อปปิง้ที่มีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของไต้หวนัพาทา่นไปชิมขนมขึน้ช่ือที่สดุ
ของไต้หวนัท่ี ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึง่ทําจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สบัปะรดกวน ที่มี
เนือ้ละเอียดนุม่นวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอยา่งสวยงามเหมาะที่จะ
เป็นของฝากอยา่งด ี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั พาทกุทา่นเยี่ยมชม หอที่ระลึก
เจียงไคเช็ค ซึง่สร้างจากหินออ่นทัง้หลงั ศกึษาชีวประวตัิและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกบัรูปปัน้
ทองเหลอืงขนาดใหญ่ที่ตัง้อยูใ่นโถงใหญ่ชัน้บน ชัน้ลา่งเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเคร่ืองใช้ของอดีตผู้นําตวัอาคาร
เป็นหินออ่นทัง้หลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิงงดงามตระการตา เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงมาก
ของเมืองไทเปด้านข้างของหออนสุรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแหง่ชาติขน าดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนพา
ทา่นไปกราบไหว้ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวดัศกัดิ์สทิธ์ิเก่าแก่โบราณอาย ุ 260 ปี สร้างตัง้แตส่มยั
ราชวงศ์ชิง ในแตล่ะวนัจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กนัเป็นจํานวนมาก วดันีถ้กูบรูณะมาแล้วหลายครัง้จากความ
เสยีหายที่เกิดจากแผน่ดินไหว และที่หนกัที่สดุคือช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึง่วดันีเ้สยีหายทัง้หมด แตเ่กิดสิง่อศัจรรย์คือ องค์
พระโพธิสตัว์กวนอิม กลบัไมเ่กิดความเสยีหายแม้แตน่ิดเดียว นอกจากนีย้งัมีเทพเจ้าของลทัธิเตา๋อีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้
ขอพร 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  (CITY SUITES+สลัดกุ้งมังกร*)   หลงัรับประทานอาหารคํ่า สมควรแก่เวลานําทกุ
ทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

22.05น.  อําลากรุงไทเป เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 065 
00.45น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************* 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 

หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายการบิน 
อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่เข้าไต้หวนั  1,500 บาท 
3. คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งห้อง) 
4. คา่เข้าชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ



5. คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
7. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
8. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในข้อจํากดัที่มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
9. รวมค่าทปิพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมืออาชีพ 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่นํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอ่ทา่น สว่นเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
2. คา่ทําหนงัสือเดินทาง 
3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารที่สัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
4. คา่อาหารที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
5. คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%(กรณีต้องการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที่จา่ย 3% 
การยกเลิก 
1. สําหรับผู้ โดยสารที่ไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจํา

ทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป  คืนเงินทัง้หมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-6 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่

อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเ ชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใ ช้จา่ยเพ่ิมเติมที่

เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที่ทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้ อง หรือ การถกูปฏิเสธใน

กรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นที่เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็

ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรื อ หน่วยง านที่

ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี่การคื นเงินใดๆทัง้สิน้ แต่

ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า ส าหรับท่องเที่ยว 
1. หนงัสือเดินทาง (ต้องมีอายใุช้ได้ไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน) พร้อมสําเนา 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รูป พืน้หลงัเรียบ (ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน)ไม่ใส่แว่นตาสี ห้ามแม็กซ์ลงไปบนรูป 
3. หลกัฐานการทํางาน 

 หนงัสือรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ 1 ชดุ พร้อมประทบัตราบริษัท  
 ผู้ เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการ 
 นกัเรียน นกัศกึษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบนัและสําเนาบตัรนกัเรียน 

4. สําเนาบญัชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลงั 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซา่ *** จําเป็นต้องมี 
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบตัรประชาชน  พร้อมเบอร์โทรติดตอ่เขียนลงในสําเนาทะเบียนบ้าน 
คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน 
1. ผู้ ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทยที่มีวีซา่ (หรือสิทธิการพํานกัถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น องักฤษ อีย(ูSchengen Visa) และ 

นิวซีแลนด์ ที่ยงัไมห่มดอาย ุสามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวนัได้ โดยไมต้่องยื่นวีซา่ไต้หวนัและสามารถพํานกัอยูใ่นประเทศไต้หวนัได้ไมเ่กิน 30 วนั  
2. ผู้ ถือหนงัสือเดินทางไทยดงักลา่วข้างต้น สามารถขอหลกัฐานการเข้าไต้หวนัได้ทางเว็บไซต์ 

https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application 
และนําหลกัฐานที่ได้รับแสดงตอ่สายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั (กรณีที่ผู้แสดงหลกัฐานแตไ่มส่ามารถแสดงวีซา่ของประเทศดงักลา่ว ในข้อที ่1
จะถกูปฏิเสธการเข้าไต้หวนั)  

3. ต้องมีตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือขากลบั  
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
(พัก 2 ท่าน / ห้อง) 

ราคาเด็กใช้เตียง (2-12 ปี) 
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่  / ห้อง) 

ราคาเด็กไม่ใช้เตียง (2-12 ปี) 
(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่  / ห้อง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

05-10 ธันวาคม 2557 36,900 บาท 35,900 บาท 34,900 บาท 8,000 บาท 
 

https://nas.immigration.gov.tw/nase/ctlr?PRO=PRO_Task12Application

