
 
 

ไตห้วนั อาลซีาน เกาสง 

6 วนั 5 คนื (TG) 
ซุปตาร ์… อู ้! ลลัลา ลงแดนใต ้

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนเมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  (TG) 

 



 
 

 

 น ัง่รถไฟโบราณ ชมดอกซากรุะจะบานสะพร ัง่ ณ อทุยานอาลซีาน 
 วดัโฝวกวงซนั ชมความอลงัการของพทุธศาสนานกิายมหายาน 

 ชอ้ปป้ิง E-DA Outlet Mall ทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั 

 ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

 ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดลิว่เหอ ตลาดฟ่งเจีย่ ตลาดซเีหมนิตงิ ตลาดซือ่หลนิ 

 เมนพูเิศษ... ปลาประธานาธบิด,ี เส ีย่วหลงเปา, สกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั TAKAO 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
  
วนัแรก   กรงุเทพมหานคร – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาต ิ

 เถาหยวน - เมอืงเจยีอี ้- หมูบ่า้นญีปุ่่ นฮโินก ิ 

05.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ

ไทย แอรเ์วย ์(TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!  ไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมอืง

ไตห้วนัหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

08.25 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ  THAI 

AIRWAYS (รวมน า้หนกักระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิที ่TG632 (มอีาหารและเครือ่งดืม่

บรกิารบนเครือ่ง) 

13.05 น. ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

บา่ย บรกิารอาหารเทีย่งแบบกลอ่ง Bubble Milk + Cake (1) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 2.40 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงเล็กๆทีแ่ยก

การปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจยีอี ้มลีักษณะเป็นพืน้ทีร่าบ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้

ของไตห้วัน ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหนึ่งและอกีดา้นตดิกับทะเล เทศมณฑลเจียอีเ้ป็นเพยีง

มณฑลเดยีวในไตห้วันทีม่ถีงึสามอทุยานแหง่ชาต ิ(National scenic area)  

 จากนั้นน าท่านสู่   หมู่บ ้านญี่ปุ่ น HINOKI 

VILLAGE อดีตเป็นบา้นพักของทหารญี่ปุ่ น 

ในช่วงปกครองไตห้วัน ภายในหมู่บา้นจะเป็น

บา้นเก่าสไตส์ญี่ปุ่ นชัน้เดียว ปัจจุบันเป็นรา้น

ขายของเกไ๋กม๋ากมาย รวมไปถงึยงัมพีพิธิภณัฑ์

ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวในอดตีของทีน่ี้ดว้ย ใหท้่าน

ไดช้ม เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง และถา่ยรปูกบัววิ

สวยๆทีไ่มค่วรพลาดไดเ้วลาอนัสมควร 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)  

ทีพ่กั โรงแรม Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น (ทา่นละ) 

เด็ก 2-12 ปี 
(เสรมิเตยีง/
ไมเ่สรมิเตยีง)

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ทา่นละ 

วนัที ่11 - 16 เมษายน 2562 
(วนัสงกรานต)์ 

32,888 32,888 6,000 



 
 

 

วนัทีส่อง   เมอืงเจยีอี ้- อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - น ัง่รถไฟโบราณ - ชมิชาอูห่ลง - เมอืงเกาสง  

  โดมแหง่แสง - ตลาดกลางคนืลิว่เหอ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน ในเขตเมอืงเจยีอี ้ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ของไตห้วัน อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,700 

เมตร เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงามมาก น าท่าน

เปลี่ยน บรรยากาศ น ัง่รถไฟโบราณ ซึง่ทาง

รถไฟของอาลซีานถอืไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณ

ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวย

ที่สุดในโลก ใหท้่านไดด้ื่มด ากับธรรมชาตขิอง

ตน้สนสูงชัน ที่มีอายุกว่าพันปี ชมซากตน้ไม ้

โบราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ์ ซ ึง่เป็น

อุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสอง    

ขา้งทาง  

หมายเหต ุ: ช่วงกลางเดอืนมนีาคม – เมษายน ของทุกปี เป็นฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากุระจะ

บานสะพร ัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ใหท้า่นไดช้ืน่ชม

ความงดงามพรอ้มถา่ยรปูดอกซากรุะทบีานสะพรงัรอตอ้นรบัทา่น 

น าท่านแวะ ชิมชาอู่หลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบ         

อาลซีาน ดว้ยสภาพอากาศบนพืน้ทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ีท่ าใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลม

กล่อม และพันธุช์าของทีน่ี่ยังเป็นพันธุช์าทีน่ ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศ

ไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกาสง (ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 3 ช ัว่โมง) 
 น าท่านเดนิทางสู่ โดมแห่งแสง (Dome of 

Light Formosa Boulevard)  เ ป็ น โ ด ม
กระจกสแีกว้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัง้อยู่ภายใน
สถานีรถไฟใตด้ิน MRT Formosa Boulevard 
Station โดดเด่นดว้ยศลิปะบนกระจกหลากสี

จ านวนกว่า 4,500 ช ิน้ ถ่ายทอดเรื่องราวการ
เกดิของชวีติมนุษยผ์า่นกระจกส ีแบง่ออกเป็น 4 
ส่วน คือ ดิน น ้ า แสง และไฟ กลายเป็นงาน
ศลิปะใจกลางสถานีรถไฟใตด้นิทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
โลก ถูกออกแบบโดย Narcissus Quagliata 
ศลิปินชาวอติาล ีใชเ้วลาก่อสรา้งโดมนี้นานถงึ 
4 ปี และสถานนีรถไฟฟ้าใตด้นิแหง่นี้ยังเป็นหนึง่ในสถานีทีส่วยทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ถอืเป็นอกีหนึง่
ไฮไลทข์องเมอืงเกาสงทีม่าแลว้ไมค่วรพลาด 

 มุ่งหนา้สู่ ตลาดกลางคนืลิว่เหอ (Liuhe Night Market) เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตชือ่ดังทีสุ่ด
ของเมอืงเกาสงทีร่า้นคา้มากมายตาม 2 ขา้งทาง มขีายตัง้แต ่ของกนิเลน่ อาหาร เครือ่งดืม่ คาเฟ่ 
ของเลน่ ของสะสม ของฝาก ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืลิว่เหอ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  โรงแรม Midtown Richardson Boai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

วนัทีส่าม  ขนมพายสบัปะรด - วดัโฝวกวงซาน - E-Da Outlet Mall - ไถจง - หมูบ่า้นสายรุง้  

 ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมทีถ่อืไดว้า่มแีหลง่ก าเนดิมา

จากเกาะไตห้วัน เนื้อแป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนย

เล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรี้ยวของสับปะรด ท าใหม้รีสชาตทิีก่ลมกล่อมจนเป็นทีน่ิยม ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็น

เอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร ท าใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะไตห้วัน ไม่ว่าใครที่

ไดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมขีนมอกี

มากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหทุ้กท่านเดนิ

เลอืกซือ้ขนม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัโฝวกวงซนั (Fo Guang Shan Temple) ศาสนสถานทีใ่หญท่ีส่ดุ

ของไตห้วัน มีทัศนียภาพ การตกแต่งที่งดงาม ให ้

ความรูเ้กี่ยวกับศาสนาพุทธทัง้นิกายหินยานและ

มหายาน วัดแห่งนี้สรา้งดว้ยเงนิบรจิาค จากผูศ้รัทธา 

รวมราคาหลักหมื่นลา้นบาท สรา้งขึ้นในปี 1967 

พระภกิษุ ภกิษุณี ตอ้งปฏบิัตงิานที่วัดทุกวัน มีการ

ฝึกฝนเรือ่งบุคลกิภาพต่างๆ เพือ่ตอ้นรับนักเดนิทาง

จากทั่วโลก ภายในมพีระเจเดยี ์8 องค ์(อรยิมรรคมี

องค์ 8) พระประธานใหญ่เป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่

วิจิตรงดงาม ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คุณตอ้งมา 

เพราะว่าเป็นวัดพุทธทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วัน รวมถงึมี

พระองคใ์หญม่ากๆ รายลอ้มดว้ยเจดยี ์

ท่านเดนิทางสู่ E-Da Outlet Mall เป็นเอาทเ์ลทยอดนิยมของเมอืงเกาสง ตัง้อยู่ในโครงการ   
E-DA World ทีน่ี่เป็นแหล่งรวมหา้งรา้นคา้มากกว่า 300 รา้น มทีัง้สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกและ

สนิคา้แบรนดไ์ตห้วัน ซึง่มกีารลดราคาตลอดทัง้ปี ทีน่ี่ไม่ไดม้เีพยีงแค่รา้นคา้เท่านัน้ แต่ยังมโีรง

ภาพยนตร ์สวนสนุก รา้นอาหาร และรสีอรท์อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงอกีดว้ย  

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ณ E-Da Outlet Mall เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

เดนิทางสู ่เมอืงไถจง ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับที ่3 ของ
มณฑลไตห้วัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ (Rainbow Village) สถานที่เช็คอนิชคิๆ ในเมืองไถจง 

ไตห้วัน เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ สสีันสดใส ทีโ่ดดเดน่สะดดุตา เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุ
สงครามกลางเมืองของจีนที่ลีภ้ัยมาอยู่กันที่ไตห้วัน ที่ตอนแรกก็เกอืบจะถูกรื้อทิง้ แต่ไดม้ี

ทหารเกา่ชือ่ Huang Yung-Fu ปัจจบุนัอาย ุ95 ปี (2018) หรอืเรยีกกนัวา่ อากงฝ ูเป็นคนวาด

รูปและลวดลายต่างๆ นี้เองทัง้หมด เป็นการส่งทา้ยก่อนที่จะจากไป หมู่บา้นสายรุง้แห่งนี้
ชือ่เสยีงระดับประเทศ และมกีารประกาศจากทางรัฐบาลใหเ้ป็นพื้นทีอ่นุรักษ์ และกลายเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของเมอืงไทจง  

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่

ที่สุดของประเทศไตห้วัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นทอ้งถิน่ และของกนิต่างๆ ทัง้อาหาร

ทอ้งถิน่และอาหารนานาชาตสิไตล์ Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้นักท่องเทีย่วและคนทอ้งถิน่ได ้

มากมาย มสี ิง่ทีน่่าสนใจส าหรับคนทกุเพศทกุวัย เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั TAKAO 1 เซ็ท/ทา่น  (6) 

ทีพ่กั โรงแรม Talmud Yuan De Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัทีส่ ี ่ ไทจง - หนานโถว - วดัจงไถซาน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง่ 

 วดัเหวนิหวู ่- ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองหนานโถว   (ใช้เวลาเดินทาง

 ประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  

น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัจงไถซาน (Chung Tai 

Chan Monastery) วัดใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน วัด

แห่งนี้เป็นวัดที่ก่อสรา้งขึน้จากพลังแรงศรัทธาเลื่อมใสของ

เหล่าศษิยย์านุศษิยแ์ละประชาชนทีร่่วมกันบรจิาค ร่วมลงแรง

ลงใจใหก้ับพุทธศาสนา ทัง้ยังเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ี่มหีอ้ง

ศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่ทันสมัย

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในไตห้วัน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนปูลาประธานาธบิด ี(8) 
บา่ย  น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ไตห้วัน ตั ้งอยู่ในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทาง

ตอนกลางของ เ ก า ะ ไต ้ห วั น  ตั ้ง อยู่ สู ง เ หนื อก ว่ า

ระดับน ้าทะเลประมาณ 748 เมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดกว่า 5.4 

ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ่ มคีวาม

สูงตัง้แต่ 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิ

เ ข า ที่ ส ว ย ง า ม  จ น ไ ด ้รั บ ก า ร ข น า น น า ม ว่ า เ ป็ น 

“สวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วัน” จุดเด่นคือพื้นน ้าสีฟ้าอม

เขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมือ่มองในมมุสงู ทางดา้น

ฝ่ังตะวันออกมลีักษณะคลา้ยกับพระอาทติย ์และทางดา้น

ตะวันตกจะคลา้ยกับพระจันทรเ์สีย้ว โดยมเีกาะลาลู เป็น

ตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของชือ่ 

ทะเลสาบสุรยิันจันทรา นอกจากทวิทัศน์ธรรมชาตทิีส่วยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังราย

ลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญท่ีส่วยงามอกีหลายแหง่ สถานทีแ่ห่งนี้จงึนับเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

สดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก  

เดนิทางสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้ที่อัน

เชญิมาจากชมพทูวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสรุยินัจันทรา วัดนีม้รีปูปัน้

พระถังซมัจ๋ังใหน้มัสการ อกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตขิองพระ

ถังซ าจ๋ัง ภายในวัดมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

  น าท่านเดนิทางสู่ วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) 

นักท่องเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัดกวนอูตัง้อยูด่า้น

เหนือของทะเลสาบสรุยิันจันทรา เป็นวัดศักดิส์ทิธอ์กี

แห่งหนึง่ของไตห้วัน สถาปัตยกรรมการออกแบบของ

วิหารและการเลือกใชส้ีจะคลา้ยคลึงกับพระราชวัง

ตอ้งหา้มกูก้งในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ดา้นหนา้

ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ซึง่มมีลูค่าตัวละ 1 

ลา้นเหรยีญไตห้วัน ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้น

ของศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวน   

อ ูเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอยา่งมากเพราะมี

ความเชือ่ว่าเทพเจา้กวนอูเป็นภาคหนึง่ขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสัตว ์เชือ่กันว่า

บารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจ คลาดแคลว้จากอันตรายเเละช่วยหนุนใหก้ ิจการ

เจรญิรุง่เรอืง  

 

 

 



 
 

เดนิทางสู ่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศไตห้วนั 

ศูนยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย มปีระชากร

ประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืงไทเปถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่19 สมัยราชวงศช์งิ มอีายกุวา่ 

130 ปีมาแลว้ แต่ยังคงรักษาไวซ้ ึง่วัฒนธรรมอนัเกา่แก ่อยา่งเชน่ โบราณสถาน ถนนสายเกา่ และ

วัดวาอาราม ทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตรอ์ยูม่ากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึง่ในเมอืงขนาดใหญ่ใน

ทวปีเอเชยีทีม่ยีา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง มอีาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามค ่าคนืทีค่กึคัก และระบบ

คมนาคมขนสง่สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทีต่ัง้ของตกึ Taipei 101 ซึง่เคยเป็นตกึทีส่งู

ทีส่ดุในโลก และมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเกต็ที่

มชี ือ่เสยีง อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ย

กับยา่นสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเทีย่ว 

สนิคา้ที่นี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชั่นทั่วไป และสนิคา้แบรนด์เนม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, 

Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหล่งแฮง

เอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ีห่ลากหลาย เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ไทเป - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89) - ศูนยส์รอ้ยสุขภาพและ DUTY FREE -

อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก – ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) 

ตกึระฟ้าที่สูงที่สุดในไตห้วัน และเคยเป็นตกึที่สูง

ที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสูงจากพื้นดนิ 

509.2 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่น

ของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมี

สนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกชอ้ป ทัง้สนิคา้ทั่วไป ไป

จนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น Gucci, Louis 

Vuitton, Dior, Omega เ ป็ นต ้น  ชั ้น  6 - 8  เ ป็ น

ศูนย์กลางหอ้งคอนโทรลของตึก ช ึน้ 9-84 เป็น

ออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชัน้ 85 เป็นรา้นอาหารและรา้น

กาแฟ ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจุดชมววิ และ

ชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนีถ้กูออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ี

วาย ลี โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวทิยาศาสตร์และไสย

ศาสตร์คือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรือระบบลูกตุม้แดมเปอร์ อัน

ทันสมยัมนี ้าหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กบัการตกแตง่ดว้ยรปูหวัมงักรทีม่มุอาคารทัง้ 4 ดา้นทกุชว่งชัน้

เพือ่ขบัไลภ่ตูผิปิีศาจ ตามหลักความเชือ่และค าบอกเลา่ของซนิแส นอกจากนัน้ตกึนีย้งัมลีฟิทท์ีเ่ร็ว

ทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ีใช ้

 เวลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยงัชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้  

 (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ข ึน้จดุชมววิช ัน้ 89 ราคา 600 NT 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารเสีย่วหลงเปา (10) 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Power Center) เป็นศนูยเ์ครือ่งประดับที่
ท าจากเจอรเ์มเนยีมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวด

กลา้มเนือ้ ปวดขอ้ และยงัสามารถดดูรังสตีา่งๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีากโทรศพัทม์อืถอื ไดอ้กี

ดว้ย เจอรเ์มเนยีมถอืเป็นเครือ่งประดับล ้าคา่ของไตห้วันมาตัง้แตโ่บราณจนถงึปัจจบุนั นอกจากนัน้

ยงัม ี หยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วันและเป็นทีน่ยิม
อยา่งมากในเอเชยี) และภายในรา้นจะมสีนิคา้ปลอดภาษี  DUTY FREE  ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้

น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ 



 
 

น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่

ที่ถือไดว้่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกีแห่งหนึง่ 

ตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรภีาพ ถูกสรา้งเพือ่ร าลกึ

และเทดิทนูถงึอดตีประธานาธบิด ีเจยีง ไคเช็ค ผูน้ าที่

ไดรั้บความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่าง

ยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งเป็นลักษณะแบบ

จนี ตัวอาคารเป็นสขีาว ผนังท าดว้ยหนิออ่นทัง้ 4 ดา้น 

หลังคาสนี ้าเงนิรูปทรง 8 เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรง

พีระมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิง่ 

ประเทศจีน บันไดดา้นหนา้มีทัง้หมด 89 ขัน้เท่ากับ

อายุของท่านประธานาธบิดี ภายในอาคารจะมรีูปปั้นจ าลองของท่าน เจยีง ไคเช็ค ท าขึน้มาจาก

ทองสัมฤทธิข์นาดใหญ่ในท่าน่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปปั้นของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหาร

ยนืเฝ้าไว ้2 นายอยูต่ลอดเวลา ก าแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาทีท่า่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค า

คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” 

ซึง่มขี ึน้ทกุๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น.   

น าท่านเดนิทางสู่  ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ (Shilin Night Market) เป็นหนึ่งในตลาดไนท์   

มารเ์ก็ตทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงไทเป ทีน่ี่แบง่ออกเป็น 2 โซนหลักๆคอืโซนตลาดในอาคารเกา่

เป็นรา้นอาหารและขนมมทีัง้แบบแผงลอยและทีเ่ป็นรา้นเล็กๆ ทีเ่นน้ขายอาหารแบบทอ้งถิน่ของ

ไตห้วันสไตล ์Street Food  และ อกีโซนทีเ่ป็นตรอกแยกยอ่ยรอบๆ ซึง่จะขายของผสมกันไปทัง้

รา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของเลน่ ของฝาก เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งประดับ 

ของทีร่ะลกึ รา้นคาราโอเกะ และอืน่ๆ  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ …. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก รา้นเครือ่งส าอางค ์- อนสุรณ์สถาน ซุนยดัเซน -  MITSUI OUTLET MALL 

 ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ รา้นเครือ่งส าอางค ์ (Cosmetics Shop) ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน หนึง่ใน
สถานทีช่อ้ปป้ิงทีต่อ้งไปเยอืนสกัครัง้ เพราะเครือ่งส าอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถกูวา่ทีป่ระเทศ
ไทยมาก  ไมว่า่จะเป็นแบรนดท์ีผ่ลติขึน้เองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึ
แบรดท์อ้งถิน่ ผลติภณัฑจ์ากประเทศเกาหล ีหรอืแมก้ระทัง้ญีปุ่่ นอยา่ง Shiseido, Biore, Majorica 
เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถกูพอๆ กบัประเทศทีน่ าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถกูกวา่ดว้ยซ ้า  
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถาน ซุนยดัเซน (National Sun Yat-sen Memorial Hall) 

ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไทเป บนเกาะไตห้วัน ดร.ซนุ ยัตเซน เป็นผูน้ าการปฏวิัต ิโค่นลม้การปกครองของ

ราชวงศ์ชงิ ท าใหร้ะบอบสมบูรณาญาสทิธริาชที่ปกครองจีนเป็นเวลาหลายพันปียุตลิงในที่สุด 

นอกจากนัน้เขายังเป็นผูท้ีม่จีติใจรักชาต ิและทุ่มเทสมองและจติใจเพือ่ตอ้งการสรา้งจนีใหเ้ ป็น

ประเทศทีเ่จรญิรุ่งเรอืง จงึไดรั้บฉายาว่าเป็น "บดิาแห่งสาธารณรัฐจนี" ภายในอนุสรณ์สถานนี้ จัด

แสดงประวัตขิอง ดร.ซนุ ยัตเซน รวมไปถงึขา้วของเครือ่งใชเ้สือ้ผา้ของท่านยามมชีวีติ และมรีูป

ปั้นขนาดใหญข่อง ดร.ซนุ ยัตเซนเป็นสิง่ทีโ่ดดเดน่อยูภ่ายใน และบรเิวณรูปปัน้นี้ยงัมทีหารยนืเฝ้า

อยู่ดว้ย และจะมีการเปลี่ยนเวรยามกันทุกชั่วโมง นักท่องเที่ยวมักจะมายืนมุงดูกันเสมอๆ 

นอกจากนัน้แลว้ดา้นนอกยงัมจีดุทีถ่อืวา่เป็นจดุถา่ยรปูทีม่ ีฉากหลังเป็นววิตกึไทเป 101 ทีส่วยงาม  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ MITSUI OUTLET MALL แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมที่เป็น OUTLET 

MALL ขนาดใหญ่ สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์ีเ่หล่านักชอ้ปป้ิงรูจั้กกันอยูแ่ลว้ เชน่ Armani, Coach, 

Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, 

adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกีมากมายดว้ยราคาสนิคา้ทีถ่กูกวา่ราคาตลาดทั่วไป 35% – 70% 

 

 



 
 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

20.05 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ  THAI AIRWAYS 

(รวมน า้หนกักระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิที ่TG635 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

22.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

หมายเหต ุ!! หากทางสายการบนิไทย (TG) มกีารประกาศปรบัราคาภาษนี า้มนัเพิม่ข ึน้
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทวัรข์ ึน้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืง

ใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื ชาอูห่ลง, ขนมพายสบัปะรด, DUTY FREE, ศนูย์

สรอ้ยสขุภาพ และรา้นเครือ่งส าอางค ์ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร์

จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การ

บรโิภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลง

รา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ทา่น/รา้น  

 

** ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 19,888 บาท ** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตาม

กฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กโิลกรัม  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 



 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสือเดนิทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยืน่วีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วีซ่า        

5-7 วันท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซีา่ 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

× คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,500 NTD /ทา่น/ทรปิ) ในสว่น

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

เดนิทางขึน้ต า่ 10 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก

ไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 



 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
10 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

17. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

18. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้


