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 วันที� 1  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) - โรงแรมที�พัก 

 12.00  น  .  คณะ  พร้อม  กัน  ณ  สนาม  บิน  สุวรรณภูมิ  ชั�น  4  เคาน์เตอร์  สาย  การ  บิน  VIETJET  AIR  โดย  ท่าน  จะ 

 พบ  เจ้า  หน้าที�  ขอ  งบ  ริ  ษัทฯ  คอย  ให้การ  ต้อนรับ  แจก  เอกสาร  การ  เดิน  ทาง  และ  อํานวย  ความ  สะดวก 

 ท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

 เนื�องจากตั�วเครื�องบินของคณะเป�นตั�วกรุ๊ประบบ Random  ไม่สามารถเลือกที�นั�งได้ 

 ที�นั�งอาจจะไม่ได้นั�งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที�นั�งบนเครื�องบินได้ในคณะ 

 ซึ�งเป�นไปตามเงื�อนไขของสายการบิน  (ไม่มีรวมค่าอาหาร  บนเครื�องบินไป-กลับ) 

 15.10 น.  ออกเดินทางสู่  ไต้หวัน  โดยสายการบิน  VIETJET  AIR  เที�ยวบินที�  VZ 564  (ใช้เวลาเดิน 
 ทางประมาณ 3 ชั�วโมง 35 นาที) 
 ไม่มีรวมค่าอาหารบนเครื�องบินไป-กลับ 

 19.45 น.  เดินทางถึง  สนามบินเถาหยวน  ไต้หวัน สาธารณรัฐ  จีน 

 (  เวลา  ท้อง  ถิ�น  เร็ว  กว่า  ประเทศไทย  1  ชั�วโมง  เพื�อ  ความ  สะดวก  ใน  การ  นัด  หมาย  กรุณา  ปรับ 

 นา�ิกาของท่านเป�นเวลาท้องถิ�น) 

 หลัง  จาก  ท่าน  ได้  ผ่าน  พิธีการ  ตรวจ  คน  เข้า  เมือง  และ  ศุลกากร  แล้ว  จาก  นั�น  นํา  ท่าน  เข้า  สู่  โรงแรม 

 ที�พัก 

 พักที�  TAO GARDEN HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  ,  เมืองเถาหยวน 

 วันที� 2  เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบ  สุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั�ง - วัดเห 
 วินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนเฝ�งเจี�ย 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1) 

 นําท่านเดินทางสู่  เมืองหนานโถว (NANTOU)  ตั�งอยู่ใจกลาง  ของเกาะไต้หวัน โดยเป�นเมืองที�ม ี

 ขนาดใหญ่ที�สุด และเป�นเมืองเดียวของไต้หวันที�ไม่มีเขตติดต่อกับทะเล  (ใช้เวลาเดินทาง 

 ประมาณ 2 ชั�วโมง 30 นาที) 

 จาก  นั�น  นํา  ท่าน  ล่อง  เรือ  ชม  ความ  งาม  ของ  ทะเลสาบ  สุริยัน  จันทรา  (Sun  Moon  Lake)  ได้  รับ 

 การขนานนามว่าเป�น     "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน"     และเป�น  ที�ๆคนไต้หวันนิยมมาฮันนีมูนกัน 

 ด้วย  ซึ�งเป�นอีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวที�โด่งดัง และ  เป�นที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยว 
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 อีก  แห่ง  ของ  ชาว  ไต้หวัน  โดย  บริเวณ  รอบๆ  ทะเลสาบ  แห่ง  นี�  มี  จุด  ท่อง  เที�ยว  ที�  สําคัญ  มากมาย  ก็ 

 คือ  วัด  พระ  ถัง  ซัม  จั�ง  (Xuanzhuang  Temple)  ซึ�ง  เป�น  วัด  เก่า  แก่  มาก  ซึ�ง  สร้าง  มา  เพื�อ  เป�น 

 เกียรติ  ให้  พระ  ถัง  ซัม  จั�ง     ที�  บุก  ป�า  ฝ�า  ดง  จาก  จีน  ไป  อินเดีย  เพื�อ  อัญเชิญ  พระ  ไตรป�ฎก  กลับ  มา  วิว 

 ภายใน  วัด  มี  ความ  สวยงาม  สงบ  เหมาะ  แก่  การ  นั�ง  ชม  วิว  ทั�ง  ทะเลสาบ  รวม  ถึง  ของกิน  ที�  พลาด  ไม่ 

 ได้  เมื�อ  ใคร  ได้  มา  เยือน  ยัง  ทะเลสาบ  สุริยัน  จันทรา  นั�น  คือ  ไข่  ต้ม  ใบชา  ไข่  ต้ม  นํ�า  ซุป  ใบ  ชา  ใส่  เห็ด  หอม 

 และ  สมุนไพร  จีน  หอม  กรุ่น  รสชาติ  ของ  ไข่  ต้ม  นั�น  กลมกล่อม  พอดี  ไม่  ต้อง  เติม  ซอส  ให้  เสีย  รสชาต ิ

 รับรองว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลิ�มลอง 

 นํา  ท่าน  สัก  กา  ระ  เทพเจ้า  กวนอู  ณ  วัด  เห  วิน  หวู่  (Wenwu  Temple)  หรือ  วัด  กวนอู  เป�น  วัด 

 ศักดิ�สิทธิ�  อีก  แห่ง  ของ  ไต้หวัน  ซึ�ง  ภายใน  จะ  เป�น  ที�  ประดิษฐาน  รูป  ป�� น  ของ  ศาสดา  ขง  จื�อ  เทพเจ้า 

 แห่ง  ป�ญญา  และ  เทพ  กวนอู  เทพเจ้า  แห่ง  ความ  ซื�อสัตย์  เป�น  ที�  นับถือ  ของ  ชาว  จีน  และ  ไต้หวัน  รวม 

 ถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที�ตั�งอยู่หน้าวัดซึ�งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน 

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  เมน ู พิเศษ ปลาประธานาธิบด ี

 บ่าย  นํา  ท่าน  แวะ  ชิม  ชา  อู่  หลง  (Oolong  Tea)  ชา  ขึ�น  ชื�อ  ของ  ไต้หวัน  และ  ชม  การ  สาธิต  การ  ชงชา  เพื�อ 

 ให้ท่านสามารถชงชาได้อย่างถูกต้อง อิสระชิมชาและเลือกซื�อเป�นของฝากตามอัธยาศัย 
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 นํา  ท่าน  เดิน  ทาง  สู่  เมือง  ไถจง  (TAICHUNG)  เป�น  เมือง  ใหญ่  อันดับ  สอง  ของ  ไต้หวัน  เมือง  นี�  เป�น 

 แหล่งอุตสาหกรรมและการค้าที�สําคัญของไต้หวัน  (ใช้เวลา  เดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง 30 นาที) 

 จาก  นั�น  ให้  ท่าน  จะ  ได้  เพลิดเพลิน  กับ  การ  ช้อป  ป�� ง  ชิลๆ  ไป  กับ  ตลาด  กลาง  คืน  เฝ�ง  เจี�ย  (Fengjia 

 Night  Market)  ที�  เป�น  ตลาด  กลาง  คืน  ที�  ใหญ่  ที�สุด  ของ  ไต้หวัน  และ  ราคา  ก็  ถูก  กว่า  ใน  ไทเป  มี 

 ของ  ขาย  มากมาย  ให้  ทุก  ท่าน  ได้  ช้อป  ป�� ง  กัน  อย่าง  จุใจ  ไม่  ว่า  จะ  เป�น  เสื�อผ้า  รองเท้า  กระเป�า 

 เครื�อง  สํา  อางค์  อีก  ทั�ง  อาหาร  ท้อง  ถิ�น  หรือ  อาหาร  นานาชาติ  แบบ  Street  Food  มากมาย  ที� 

 ดึงดูด  นัด  ท่อง  เที�ยว  ให้  เข้า  มา  ชิม  ลิ�ม  รส  ของ  ความ  อร่อย  และ  ที�  สําคัญ  และ  พิเศษ  สุดๆ  ตลาด 

 แห่ง  นี�  นั�น  มี  สินค้า  แบรนด์  ที�  มัก  จะ  ลด  ราคา  ได้  อย่าง  ถูก  สุดๆ  อย่าง  เช่น  ONITSUKA  TIGER  ลด 

 ราคาเยอะที�สุด และมีแบบให้เลือกมากที�สุดในไต้หวัน 

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3)  เมนูพิเศษ บุฟเฟต์  ชาบู 

 จากนั�นนําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พัก 

 พักที�  GOLDEN PACIFIC HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ  4 ดาว ,  เมืองไถจง 
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 วันที� 3  เมืองไถจง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้าน 
 โบราณจิ�วเฟ�� น - กรุงไทเป - ย่านซีเหมินติง 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) 

 นํา  ท่าน  แวะ  ซื�อ  ของ  ฝาก  ที�  ร้าน  ขนม  พาย  สับปะรด  (Pineapple  Cake)  ซึ�ง  เป�น  ขนม  ชื�อ  ดัง  ของ 

 ไต้หวัน  มี  รสชาติ  กลมกล่อม  จน  เป�น  ที�  รู้จัก  ไป  ทั�ว  โลก  อิสระ  ให้  ทุก  ท่าน  ได้  ลอง  ทาน  และ  เลือก  ซื�อ 

 ขนม  พาย  สับปะรด  นอกจาก  นี�  ยัง  มี  ขนม  อีก  มากมาย  ให้  ท่าน  ได้  เลือก  ไม่  ว่า  จะ  เป�น  ขนม 

 พระอาทิตย์ ขนมพายเผือก เป�นต้น 

 นํา  ท่าน  ชม  อุท  ยาน  ธรณี  เย่  หลิว  (Yehliu  Geopark)  อุท  ยาน  ธรณี  เย่  หลิว  มี  ลักษณะ  เป�น 

 แหลม  ทอด  ยาว  ออก  ไป  ใน  ทะเล  ตั�ง  อยู่  บน  ภู  เขา  ต้า  ถุน  หาก  มอง  จาก  มุม  บน  จะ  มี  ลักษณะ  เหมือน 

 เต่า  ยักษ์  ที�  ลอย  อยู่  ใน  ทะเล  อุทยาน  ธรณี  แห่ง  นี�  เกิด  จาก  การ  ผุ  กร่อน  ของ  หิน  การ  เคลื�อน  ตัว  ของ 

 เปลือก  โลก  และ  การ  เปลี�ยนแปลง  ของ  สภาพ  อากาศ  ทําให้  ภูมิศาสตร์  เกิด  การ  เปลี�ยนแปลง  ครั�ง 

 ใหญ่  จน  กลาย  เป�น  อุทยาน  ธรรมชาติ  ที�  สําคัญ  ของ  ไต้หวัน  อุ  ทยา  นเย่  หลิว  แบ่ง  ออก  เป�น  3  ส่วน 

 โดย  ส่วน  แรก  เป�น  ที�  ตั�ง  ของ  หิน  รูป  ทรง  แปลก  ตา  เช่น  หิน  เศียร  ราชิน ี  และ  หิน  รองเท้า  นางฟ�า 

 ส่วน  ที�  2  มี  หิน  ถั�ว  และ  หิน  หัว  มังกร  และ  ใน  ส่วน  ที�  3  มี  ถํ�า  ที�  เกิด  จาก  การ  กัด  เซาะ  ของ  นํ�า  ทะเล  และ 

 หินรูปทรงต่างๆ  ทําให้อุทยานธรณีแห่งนี� เหมาะสําหรับการ  เรียนรู้ทางธรณีวิทยาเป�นอย่างมาก 

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  เมน ู พิเศษ อาหารจีนซีฟู�ด 

 บ่าย  นํา  ท่าน  เดิน  ทาง  สู่  หมู่บ้าน  โบ  ราณ  จิ�วเฟ�� น  (Jiufen  Village)  เมือง  ดัง  ยอด  ฮิต  ของ  นัก  ท่อง 

 เที�ยว  ที�  ห้าม  พลาด  เพราะ  นอกจาก  เสน่ห์  ที�  มี  ความ  รู้สึก  คล้าย  เหมือน  มา  เที�ยว  ญี�ปุ�น  ที�  นี�  ยัง  ถูก 

 ประดับ  ประดา  ด้วย  โคม  ไฟ  สี  แดง  ตาม  ทาง  ถือ  เป�น  เอกลักษณ์  ไม่  เหมือน  เมือง  ไหน  ใน  ไต้หวัน  มา 

 เยือนไทเป ให้ท่านได้เลือกซื�อสินค้าตามอัธยาศัย 
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 จาก  นั�น  นํา  ท่าน  เดิน  ทาง  กลับ  สู่  กรุง  ไทเป  (TAIPEI)  เมือง  หลวง  ประเทศ  ไต้หวัน  เป�น  ศูนย์  รวม 

 ทาง  ด้าน  ต่างๆ  ของ  ไต้หวัน  ทั�ง  การ  ศึกษา  การ  ค้า  อุตสาหกรรม  เทคโนโลยี  และ  วัฒนธรรม 

 ไทเป  อยู่  ตอน  เหนือ  ของ  ประเทศ  มี  ประชากร  ประมาณ  3  ล้าน  คน  (  ใช้  เวลา  เดิน  ทาง  ประมาณ  1 

 ชั�วโมง) 

 ให้  ท่าน  อิส  ระ  ช้อป  ป�� ง  ย่าน  ซี  เห  มิน  ติง  (Ximending)  เปรียบ  เสมือน  สยามสแควร์  ใน  กรุงเทพฯ 

 แหล่ง  ศูนย์  รวม  แฟชั�น  ทัน  สมัย  ของ  เหล่า  วัย  รุ่น  ไต้หวัน  มี  ร้าน  ค้า  ของ  ฝาก  กิ�ฟ  ช็อป  สไตล์  วัย  รุ่น 

 มากม  าย  อิสระ  ให้  ท่าน  ช้อป  ป�� ง  สินค้า  หลาก  หลาย  รวม  ทั�ง  สินค้า  แฟชั�น  เท  รน  ใหม่ๆ  มากมาย  ตาม 

 อัธยาศัย 

 เย็น  อิสระอาหารเย็น เพื�อให้ท่านสะดวกในการช้อปป�� ง  ได้อย่างเต็มที� 

 จากนั�นนําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พัก 

 พักที�  HOTEL PAPA WHALE  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  ,  กรุงไทเป 
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 วันที� 4  กรุงไทเป - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม  - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไค 
 เชก - ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 

 นํา  ท่าน  ชม  วัด  หลง  ซาน  (Lungshan  Temple)  เป�น  หนึ�ง  ใน  วัด  ที�  เก่า  แก่  และ  มีชื�อ  เสียง  มาก  ที�สุด 

 แห่ง  หนึ�ง  ของ  เมือง  ไทเป  เพื�อ  เป�น  สถาน  ที�  สัก  กา  ระ  บูชา  สิ�ง  ศักดิ�สิทธิ�  ตาม  ความ  เชื�อ  ของ  ชาว  จีน  มี 

 รูปแบบทางด้านสถาป�ตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป�นไต้หวัน 

 เข้าไป  ด้วย  จน  บาง  คน  เรียก  กัน  ว่า  เป�น  วัด  สไตล์  ไต้หวัน  ทําให้  ที�  นี�  เป�น  อีก  หนึ�ง  แหล่ง  ท่อง  เที�ยว  ไม่ 

 ควรพลาดของเมืองไทเป 

 นํา  ท่าน  ชม  ร้าน  สร้อย  เจอร์เมเนียม  (Germanium  Shop)  ให้  ท่าน  เลือก  ซื�อ  เครื�อง  ประดับ  เพื�อ 

 สุขภาพ  มี  ทั�ง  สร้อย  คอ  และ  สร้อย  ข้อ  มือ  ช่วย  ใน  เรื�อง  ของ  การ  ไหล  เวียน  ของ  เลือด  ใน  ร่างกาย 

 อาการ  ปวด  ข้อ  ไมเกรน  ปวด  กล้าม  เนื�อ  เจอร์เมเนียม  เป�น  เครื�อง  ดับ  ของ  ไต้หวัน  มา  ตั�ง  ต่  สมัย 

 โบราณ  จนถึง  ป�จจุบัน  นอก  จกา  นี�  ยัง  มี  หยก  ไต้หวัน  และ  ปะการัง  แดง  เหมาะ  สําหรับ  การ  ซื�อ  เป�น 

 ของฝาก ฟ�งการบรรยายและเลือกซื�อสินค้าตามอัธยาศัย 

 นํา  ท่าน  สู่  ตลาด  ปลา  ไทเป  (Taipei  Fish  Market)  แหล่ง  รวม  อาหาร  ทะเล  สดๆ  เป�น  ตลาด  ปลา 

 ขนาด  ใหญ่  ที�สุด  ของ  ไต้หวัน  มี  ลักษณะ  เป�น  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  สไตล์  ญี�ปุ�น  ขนาด  ใหญ่  ถูก  จัด  เป�น 

 โซน  ท่าน  สามารถ  เลือก  อาหาร  ทะเล  สดๆ  มา  ให้  ทาง  ครัว  ใน  ตลาด  ปลา  ปรุง  สุก  ได้  ตามใจ  ชอบ 

 นอกจาก  นั�น  ยัง  มี  อาหาร  ปรุง  สําเร็จ  อาทิ  เช่น  ซูชิ  ซา  ชิมิ  ข้าว  หน้า  ปลา  แซลมอน  ฯลฯ  ให้  ท่าน  อิสระ 

 ลิ�มรสอาหารทะเลตามอัธยาศัย 
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 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  เมนูพิเศษ เสี�ยวหลงเปา 

 บ่าย  จาก  นั�น  นํา  ท่าน  ชม  อนุสรณ์  สถาน  เจียง  ไค  เชก  (Chiang  Kai-Shek  Memorial  Hall)  เป�น 

 หนึ�ง  สัญลักษณ์  ของ  ประเทศ  ไต้หวัน  และ  สถาน  ที�  ท่อง  เที�ยว  หลัก  ที�  ต้อง  มา  ของ  เมือง  ไทเป  สร้าง 

 ขึ�น  ตั�งแต่  ป�  1976  เพื�อ  เป�นการ  รําลึก  และ  เทิดทูน  อดีต  ประธานาธิบดี  เจียง  ไค  เชค  เป�น  อาคาร  สี  ขาว 

 ทั�ง  4  ด้าน  มี  หลังคา  ทรง  8  เหลี�ยม  สีนํ�าเงิน  แบบ  สถาป�ตยกรรม  แบบ  จีน  ตั�ง  เด่น  เป�น  สง่า  อยู่  ตรง 

 กลาง  ของ  จัตุรัส  เสรีภาพ  (Freedom  Square  )     มี  บันได  ด้าน  หน้า  89  ขั�น  เท่ากับ  อายุ  ของ  ท่าน 

 ประธานาธิบดี  โดย  ภายใน  จะ  มี  รูป  ป�� น  ทํา  จาก  ทอง  สัมฤทธิ�  ของ  ท่าน  ใน  ท่า  นั�ง  ขนาด  ใหญ่  ที�  มี  ใบหน้า 

 ยิ�ม  แย้ม  ต่าง  จาก  รูป  ป�� น  ของ  ท่าน  ใน  ที�  อื�นๆ  ซึ�ง  จะ  มี  ทหาร  ยืน  เฝ�า  ไว้  2  นาย  ตลอด  เวลา  และ  ที� 

 กําแพง  ด้าน  หลัง  จะ  มี  ข้อความ  ปรัชญา  ทางการ  เมือง  การ  ปกครอง  ของ  ท่าน  อยู่3คํา  คือ  จริยธรรม 

 ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ 

 นํา  ท่าน  ชม  ตึก  ไทเป  101  (Taipei  101)  คือ  สิ�ง  ก่อสร้าง  ที�  ยิ�ง  ใหญ่  ที�สุด  ของ  ไต้หวัน  ด้วย  ความ 

 สูง  ของ  ตึก  ที�  508  เมตร  และ  จํานวน  ชั�น  ถึง  101  ชั�น  ทําให้  ตึก  แห่ง  นี�  เป�น  ตึก  ที�  สูง  ที�สุด  ใน  โลก  ช่วง 

 ป�  2004-2010  แต่  นอกจาก  ความ  สวยงาม  และ  ขนาด  ของ  ตึก  แล้ว  สถาป�ตยกรรม  ภายใน  ก็  ถูก 

 ออกแบบ  มา  อย่าง  ประณีต  และ  สวยงาม  เช่น  กัน  มากกว่า  นั�น  ก็ได้  มี  การนํา  เทคโนโลยี  ต่างๆ  มา  ใช้ 

 มากมาย  ไม่  ว่า  จะ  เป�น  ลูก  ตุ้ม  ยักษ์  ที�  ถูก  แขวน  อยู่  ระหว่าง  ชั�น  ที�  87-92  ภายใน  ตึก  เพื�อ  เป�น  ตัว  ต้าน 

 แรง  สั�น  สะเทือน  ที�  อาจ  เกิด  จาก  พายุ  ไต้ฝุ�น  หรือ  แผ่น  ดิน  ไหว  หรือ  ระบบ  ลิฟต์  ความเร็ว  สูง  ที�  ใช้  เวลา 

 เพียง  37  วินาที  จาก  ชั�น  1  ไป  ยัง  ชั�น  89  ซึ�ง  เป�น  ชั�น  สําหรับ  ชม  วิว  ที�  จะ  สามารถ  ชม  วิว  ของ  ไทเป  ได้ 

 แบบ  พา  โน  ราม่  า  พร้อม  กับ  สกา  ย  บาร์  ที�  คุณ  สามารถ  เลือก  ซื�อ  เครื�อง  ดื�ม  มา  จิบ  ชม  พระอาทิตย์  ตก 

 ได้  อย่าง  เพลิดเพลิน  ใจ  หรือ  ถ้า  อยาก  จะ  เดิน  ช้อป  ที�  นี�  ก็  มี  ร้าน  ค้า  มากมาย  ให้  ได้  เดิน  ช้อป  ไม่  ว่า  จะ 

 เป�น  แบรนด์  แฟชั�น  ชั�น  นํา  ร้าน  เสื�อผ้า  แฟชั�น  ไลฟ�  สไตล์  หรือ  แม้  กระทั�ง  ร้าน  อาหาร  เลิศ  รส  อีก 

 หลากหลายที�สามารถเลือกรับประทานได้อย่างจุใจ  (ราคานี�  ไม่รวมค่าขึ�นตึกชั�น 89) 

https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
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 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่  สนามบินเถาหยวน  เพื�อเดิน  ทางกลับประเทศไทย 

 20.45  น  .  ออก  เดิน  ทาง  จาก  ไต้หวัน  เพื�อ  เดิน  ทาง  กลับ  กรุงเทพฯ  โดย  สาย  การ  บิน  VIETJET  AIR  เที�ยว  บิน 

 ที�  VZ 565  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง 55 นาที  ) 

 ไม่มีรวมค่าอาหารบนเครื�องบินไป-กลับ 

 23.40 น.  เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  โดย  สวัสดิภาพ.......... 

 โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการจอง 
 เพื�อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง 

 *** หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื�นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที�ระบุไว้ในรายการทัวร์ 
 ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม  ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ�ม  800 บาท / 1 ร้าน / 1 ท่าน  *** 

 *** ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสนําเที�ยวสามารถให้บริการวันละ 10 ชั�วโมง มิ 
 อาจเพิ�มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป�นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับสภาพ 
 การจราจรในวันเดินทางนั�นๆเป�นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน 

 โปรแกรมการเดินทาง *** 
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 อัตราค่าบริการ 

 กําหนดการเดินทาง  ราคาผู้ใหญ่  เด็กตํ�ากว่า 12 ป� 
 ไม่เสริมเตียง 

 พักเดี�ยว 

 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 
 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2566  17,999  16,999  5,000 

 26 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 เดือน มีนาคม 2566 

 03 - 06 มีนาคม 2566  (วันมาฆบูชา)  20,999  19,999  5,000 
 04 - 07 มีนาคม 2566  (วันมาฆบูชา)  20,999  19,999  5,000 
 05 - 08 มีนาคม 2566  (วันมาฆบูชา)  17,999  16,999  5,000 

 19 - 22 มีนาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 24 - 27 มีนาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 25 - 28 มีนาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 26 - 29 มีนาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 27 - 30 มีนาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 28 - 31 มีนาคม 2566  16,999  15,999  5,000 

 29 มีนาคม - 01 เมษายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 30 มีนาคม - 02 เมษายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 31 มีนาคม - 03 เมษายน 2566  17,999  16,999  5,000 

 เดือน เมษายน 2566 
 01 - 04 เมษายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 02 - 05 เมษายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 03 - 06 เมษายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 04 - 07 เมษายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 05 - 08 เมษายน 2566  23,999  22,999  5,000 

 06 - 09 เมษายน 2566  (วันจักรี)  24,999  23,999  5,000 
 07 - 10 เมษายน 2566  23,999  22,999  5,000 
 08 - 11 เมษายน 2566  23,999  22,999  5,000 
 09 - 12 เมษายน 2566  23,999  22,999  5,000 
 10 - 13 เมษายน 2566  23,999  22,999  5,000 
 11 - 14 เมษายน 2566  23,999  22,999  5,000 

 12 - 15 เมษายน 2566  (วันสงกรานต์)  26,999  25,999  5,000 
 13 - 16 เมษายน 2566  (วันสงกรานต์)  27,999  26,999  5,000 
 14 - 17 เมษายน 2566  (วันสงกรานต์)  27,999  26,999  5,000 
 15 - 18 เมษายน 2566  (วันสงกรานต์)  20,999  19,999  5,000 

 16 - 19 เมษายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 17 - 20 เมษายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 18 - 21 เมษายน 2566  16,999  15,999  5,000 
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 19 - 22 เมษายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 20 - 23 เมษายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 21 - 24 เมษายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 22 - 25 เมษายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 23 - 26 เมษายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 24 - 27 เมษายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 25 - 28 เมษายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 26 - 29 เมษายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 27 - 30 เมษายน 2566  20,999  19,999  5,000 

 28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2566 
 (วันแรงงาน) 

 21,999  20,999 
 5,000 

 29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2566 
 (วันแรงงาน) 

 21,999  20,999 
 5,000 

 30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 เดือน พฤษภาคม 2566 

 01 - 04 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 02 - 05 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 

 03 - 06 พฤษภาคม 2566  (วันฉัตรมงคล)  21,999  20,999  5,000 
 04 - 07 พฤษภาคม 2566  (วันฉัตรมงคล)  22,999  21,999  5,000 
 05 - 08 พฤษภาคม 2566  (วันหยุดพิเศษ)  21,999  20,999  5,000 

 06 - 09 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 07 - 10 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 08 - 11 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 09 - 12 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 10 - 13 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 11 - 14 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 12 - 15 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 13 - 16 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 14 - 17 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 15 - 18 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 16 - 19 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 17 - 20 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 18 - 21 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 19 - 22 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 20 - 23 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 21 - 24 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 22 - 25 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 23 - 26 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 24 - 27 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
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 25 - 28 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 26 - 29 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 27 - 30 พฤษภาคม 2566  17,999  16,999  5,000 
 28 - 31 พฤษภาคม 2566  16,999  15,999  5,000 

 29 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 30 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 31 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 

 เดือน มิถุนายน 2566 
 01 - 04 มิถุนายน 2566  20,999  19,999  5,000 
 02 - 05 มิถุนายน 2566 

 (  วันหยุดชดเชย  วันวิสาขบูชา) 
 21,999  20,999 

 5,000 

 03 - 06 มิถุนายน 2566 
 (  วันหยุดชดเชย  วันวิสาขบูชา) 

 21,999  20,999 
 5,000 

 04 - 07 มิถุนายน 2566  20,999  19,999  5,000 
 05 - 08 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 06 - 09 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 07 - 10 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 08 - 11 มิถุนายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 09 - 12 มิถุนายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 10 - 13 มิถุนายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 11 - 14 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 12 - 15 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 13 - 16 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 14 - 17 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 15 - 18 มิถุนายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 16 - 19 มิถุนายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 17 - 20 มิถุนายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 18 - 21 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 19 - 22 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 20 - 23 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 21 - 24 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 22 - 25 มิถุนายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 23 - 26 มิถุนายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 24 - 27 มิถุนายน 2566  17,999  16,999  5,000 
 25 - 28 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 26 - 29 มิถุนายน 2566  16,999  15,999  5,000 
 27 - 30 มิถุนายน 2566  15,999  14,999  5,000 

 28 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2566  16,999  15,999  5,000 
 ราคาเด็กทารก (อายุตํ�ากว่า 2 ป�) ไม่มีที�นั�งบินเครื�องบิน  ท่านละ 5,000 บาท 
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 ราคาจอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั�วเครื�องบิน)  หักออกท่านละ 5,000 บาท 

 ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ�น 
 ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที�สนามบินในวันเช็คอิน  ) 

 (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 

 หมายเหตุ 

 หากท่านมีความจําเป�นจะต้องซื�อตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เพื�อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณา 

 สอบถามเที�ยวบินเพื�อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที�ก่อนทําการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื�อตั�วเครื�องบิน 

 ประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื�องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการ 

 บิน ไม่ว่าจะเป�นการยกเลิกเที�ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที�ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางม ี

 การเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน 

 หรือจะเป�นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป�นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั�นเหตุผลเหล่านี� อยู่เหนือการ 

 ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั�งสิ�น 

 อนึ�ง บริษัทฯ จะคอนเฟ�ร์มกรุ้ป ประมาณ 5-7 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

 ** เมื�อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไข 

 ข้อตกลงทั�งหมดนี�แล้ว ** 
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 ท่านสามารถเลือกซื�อประกันการเดินทางเพิ�มเติมได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที�ก่อนเดินทาง 1-3 วัน 
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