
Creativity Town





05.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4
เคาน์เตอร์ C ใกล้ประตูหมายเลข 2

07.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน  ประเทศไต้หวัน
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG634

11.55 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน 
น าทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง



น าท่านออกเดินทางสู่

เมืองไถจง
โดยใช้ระยะเวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง

หมู่บ้านสายรุ้ง อดีตหมู่บ้านทหารผ่านศึกอัน
ทรุดโทรม ที่ได้แปรผันมาเป็นหมู่บ้านแห่ง
สีสัน โดยคุณลุงฝู ที่ค่อยๆแต่งเติมสีสัน

จากจินตนาการลงบนก าแพงบ้านแต่ละหลัง 
จนกลายมาเป็น แลนด์มาร์คสุดฮิตของไทจง



โรงแรมระดับ 5 ดาว ณ เมืองไถจง 
ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้าจากการเดินทาง 
ด้วย การแช่น้ าแร่แบบส่วนตัว ภายในห้องพักของท่าน

โรงแรมระดับ 5 ดาว ริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่สุดของการพักผ่อน 
กับความเป็นส่วนตัว ด้วย การแช่น้ าแร่ภายในห้องพัก ของท่าน

ส าหรับท่านที่ต้องการลงไปแช่ที่สระว่ายน้ า  กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ าและหมวกคลุมผมไปด้วย



เช้า : บริการอาหารเช้า 
ณ... ห้องอาหารของโรงแรม

“ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จนัทรา” ทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่ส าคัญในไต้หวัน ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์ 
ตรงกลางมีเกาะที่เล็กที่สุดในไต้หวัน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ วัดพระถังซัมจั๋ง น าทุกท่านล่องเรือเพ่ือชมบรรยากาศรอบทะเลสาบ พร้อมนมัสการอัฐิ
ของพระถังซัมจั๋ง เพ่ือความเป็นสีริมงคล จากนั้นน าท่านล่องเรือกลับสูฝ่ั่ง



วัดเหวินอู่ วัดศักดิ์สิทธิ์เป็นทีน่ับถอืของชาวจนี
และไต้หวันภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดา
ขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้า
แห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจนีและ
ไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้ังอยู่หน้าวัด
ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

น าทุกท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป 
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุด
ในกรุงไทเป พูดได้ว่าของขายที่นี่แทบจะมีครบทุก

อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า 
รวมถึงอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน

น าท่านพักผ่อน ณ 
โรงแรมใน กรุงไทเป 



1 วัน กับการวางแผนเที่ยวใน ไทเป
พร้อมค าแนะน าและการดูแลจากไกด์ท้องถิ่น 

น าทุกท่านเดินทางโดย รถไฟฟ้าใต้ดิน
กับสถานที่ท่องเที่ยวหลากสไตล์ที่

ท่านเป็นคนเลือกเอง



เช้า : บริการอาหารเช้า ณ... ห้องอาหารของโรงแรม

พบกัน ณ ล๊อบบี้ของโรงแรม เพ่ือวางแผนเที่ยวก่อนออกเดินทาง

มอบบัตร EASY PASS มูลค่า 500 บาท 
ส าหรับการเดินทางในไทเป โดยรถไฟใต้ดิน, รถเมล์ หรือจะซื้อขนมใน

ร้านสะดวกซื้อที่มีสัญลักษณ์ EASYPASS 

จากนั้น ออกเดินทางสู่รถไฟใต้ดิน เพ่ือไปยังจุดหมายปลายทาง...

ค่ าคืนนี้ พักผ่อน ณ โรงแรมในกรุงไทเป



สาย

พานั่ง CAFE ต่างๆ ในไทเป



สาย

เพ่ิมความ CREATE ในตัว

เสพย์งานศิลป์ ณ 
MUSEUM OF 

CONTEMPORARY ART

แหล่งรวม ART ตัวแม่ 1914 CREATIVE PARK

สวนแบบ ART ART กลางไทเป
SONGSHAN CULTURAL AND CREATIVE PARK

หมู่บ้านของเหล่า HIPSTER
SISI NAN CHUN



สาย

หาท่ีพักผ่อนสไตล์ไต้หวัน

ขึ้นรถไฟออนเซนสู่
…BEITOU…
เมืองแห่งน้ าพุร้อน

ดูตะวันลับขอบฟ้า ณ 
TAMSUI…
เดินถนนคนเดิน
หาขนมแสนอร่อย

ปีนบันไดร้อยกว่าขั้น 
สู่จุดชมวิวเมือง
ไทเปที่สวยที่สุด

XIANGSHAN



สาย
ช้อปปิ้งตัวแม่ต้องไม่พลาด

แหล่งค้าเสื้อผ้า ทั้งส่งและ
ปลีก ที่ใหญ่ที่สุดในไทเป
WUFENPU

สยามแสควร์แห่งไทเป มีครบทั้งช้อปและกิน
XIMENDING

ช้อปปิ้งรองเท้าสุดมันส์ ต้องที่นี่...
GONGGONG



อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ชมทหารเปลี่ยนเวรยามที่ขึงขัง 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน
พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่
ที่สุดของไต้หวัน

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
แหล่งรวมผลงานและศิลปะ
ของจีนที่มากที่สุดในโลก

วัดหลงซาน
วัดที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สาย



สาย

สายกิน ต้องเชื่อมือเรา
ซาลาเปาลูกเล็กๆ ที่อัดแน่น

ไปด้วยน้ าซุปแสนอร่อย
XIAOLONGBAO

บะหมี่อาจง
บะหมี่เนื้อร้านดัง ณ 

ซีเหมินติง

ยากินุกิขั้นเทพ ของคนรักเนื้อ
DA WAN YAKINIKU

ตลาดอาหารทะเลสดๆ ของวัยรุ่น 
TAIPEI FISH MARKET

บุฟเฟ่ต์สุกี้ สัญชาติไต้หวันแท้ๆ
YIUANYUAN MALA HOTPOT



เช้า : บริการอาหารเช้า ณ... ห้องอาหารของโรงแรม

อุทยานเย่หลิว

เดินทางสู่ อุทยานเหลิว สถานท่ี MUST GO ของไต้หวัน 
ชมกลุ่มก้อนหินรูปร่างประหลาดขนาดใหญ่ อยู่ริมทะเล 
เกิดจากการกัดเซาะของคลื่น การเคลื่อนที่ของเปลือก
โลก ซึ่งเช่ือว่าใช้เวลากัดเซาะมามากกว่า 20 ล้านปี



เมืองเล็กๆ บนภูเขา ที่สามารถชายตามองภูเขาสีเขียวสดพร้อม ทะเลที่อยู่เคียงข้าง ให้ปอดได้เปิดรับอากาศบริสุทธิ์ ทั้งสายตายังได้ดื่มด่ ากับ
ความงามอาคารไม้ประดับ โคมแดงท่ีต้ังเรียงรายไล่ระดับไปตามเนินเขา ทางเดินเล็กๆ จากหินโบราณ น าท่านเข้าสู่ถนนอาหาร อาคารบ้านเรือน
โบราณถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าขนาดย่อม ที่ขายทั้งของคาว หวาน และเครื่องดื่ม แสนอร่อย ช่วยให้การเดินทางครั้งนี้คลายเหนื่อยได้อย่าง
ปลิดทิ้ง เมื่อทุกท่านได้ก้าวสู่ จิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณสุด CHIC และ HIP ที่สุดของไต้หวัน… จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองไทเป



สัมผัสกับที่สุดของเทคโนโลยีแห่งการ
เดินทาง กับ การนั่งรถไฟหวัจรวด 
ที่สามารถท าความเร็วได้ถึง 300 กม.
ต่อชม. ที่เดินทางสู่ เมืองเถาหยวน 
ได้ภายในเวลาเพียง 15 นาที เท่านั้น 

22.50 น.  

20.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG635

ด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ







ส าหรับจ านวนผู้เดินทาง
2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน

ค่าทัวร์ ท่านละ 89,900.- 51,900.- 42,900.- 32,900.-
**ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ไต้หวัน**
**ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ**

อัตราค่าบริการ
รายละเอียด ราคาต่อท่าน
ตั๋วเครื่องบิน ชั้น ECONOMY (การบินไทย) 17,800.-
ต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ัน BUSINESS (การบินไทย) 36,900.-

โรงแรมเมืองไถจง หรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา จ านวน 1 คืน
- FRESH FIELD RESORT 3,000.-
- FLEUR DE CHINE HOTEL 7,800.-

อัตราค่าบริการ
รายละเอียด ราคาต่อท่าน
โรงแรมในเมืองไทเป จ านวน 2 คืน
- W HOTEL 12,000.-
- GRAND HYATT TAIPEI HOTEL 7,500.-
- PALAIS DE CHINE HOTEL 7,500.-
- ALOFT HOTEL 6,500.-
- RIVERVIEW SUITE 5,500.-
- AMBA XIMENDING HOTEL 5,000.-

**ราคาที่แสดงดังกล่าว เป็นราคาเริ่มต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

อัตราค่าบริการ



อัตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าอาหารระหว่างการเดินทาง ยกเว้นอาหารเช้า
• ค่าน้ าหนักการเป๋าเดินทางในกรณีทีเ่กินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น เครื่องดิ่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการช าระเงิน การจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,00.- บาท
• ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
• ช าระโดยเงินสด
• ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639-1-00265-5

การจ่ายส่วนที่เหลือ กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างย้อย 14 วันก่อนการเดินทาง

การยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมัดจ า 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีเ่คยเดนิทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่นา่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนสว่นใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญ

รบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืน่เพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมใิช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านที่ตอ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการ

เดินทางส าหรับท่านทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ

อภัยเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางทา่นอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผีู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบลว่งหนา้ก่อนเดนิทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลีย่นตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและคา่เปลีย่นชื่อตั๋วเคร่ืองบนิเทา่นัน้ เว้นแต่ตั๋ว

เครื่องบินที่ไมอ่นญุาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่ธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทกุกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด

กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางทีป่ระสงคจ์ะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยัน

ส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดงักล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเทีย่ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไมน่้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ

เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไมน่้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยนัจะ

ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุิ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ไดม้ากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบใุนรายการไดร้วมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับ

ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ทอ่งเทีย่วดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปน็สว่นลดเป็นตัวเงนิได ้โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกับคณะทัวร์หรอืไมก่็ได้ตาม

อัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงือ่นไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งทีน่ั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความ

เหมาะสมใหด้ีทีสุ่ดภายใต้ลักษณะต าแหนง่ทีน่ั่งแบบหมู่คณะทีส่ายการบินจัดใหม้า

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยนิดทีี่ได้ใหบ้ริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเ่ชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่

ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


