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โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  (TG) 

 น ัง่รถไฟโบราณ ชมดอกซากรุะจะบานสะพร ัง่ ณ อทุยานอาลซีาน 

 อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลิว่ 
 อลงัการอทุยานภเูขาหนิออ่น .. อทุยานทาโรโกะ 
 ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 
 ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดฟ่งเจีย่ ตลาดซเีหมนิตงิ  
 เมนูพเิศษ... ปลาประธานาธบิด,ี เสีย่วหลงเปา, สุก ีส้ไตลไ์ตห้วนั TAKAO 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
  
วนัแรก   กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน 

 อทุยานเหยห่ลิว่-เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน-ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ 

05.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประต ู 4  เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ

ไทย แอรเ์วย ์(TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!  ไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมอืง

ไตห้วนัหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

08.25 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ  THAI 

AIRWAYS (รวมน า้หนกักระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิที ่TG632 (มอีาหารและเครือ่งดื่ม

บรกิารบนเครือ่ง) 

13.05 น. ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 
บา่ย บรกิารอาหารเทีย่งแบบกลอ่ง Bubble Milk + Cake (1) 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น (ทา่นละ) 

เด็ก 2-12 ปี 
(เสรมิเตยีง/
ไมเ่สรมิเตยีง)

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพ ิม่ทา่นละ 

 
วนัที ่11 - 16 เมษายน 2562   

(วนัสงกรานต)์ 

33,888 33,888 7,000 

 
วนัที ่12 - 17 เมษายน 2562   

(วนัสงกรานต)์ 

33,888 33,888 7,000 
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น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานเหยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) มลีกัษณะ

เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีม่ีชือ่เสยีงเต็มไป

ดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกดักร่อน

ของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ย

โขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้

เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ ึง้ ซึง่มีชือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะ

ไตห้วัน และ ทัว่โลก 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) 

ตัง้อยู่บนเขา ทศันียภาพสวยงาม ดา้นหลังเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิ

ทะเลจีหลง แต่เดมิเคยเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มดว้ยทวิเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่ลบิๆ 

หมู่บา้นแห่งนี้อดตีเคยเป็นเหมอืงทองค าทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้แห่งราชวงศช์งิ โดย

ตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้ีการส ารวจพบแร่ทองค า 

ญีปุ่่ นทีเ่ป็นผูค้รอบครองไตห้วันขณะนัน้ ไดเ้นรมติให ้

ทีน่ี่เป็นเหมืองทอง โดยใชแ้รงงานหลักคอืเชลยศกึ 

ซึง่น ามาซึง่ความมั่งคัง่และคกึคกัใหก้ับเมอืง แตเ่มื่อ

แร่ทองค าร่อยหรอ จนบรษัิทเอกชนของไตห้วันทีม่า

รับช่วงต่อในช่วงปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะ

ขาดทุนจนตอ้งปิดกิจการไปในที่สุด  จนเป็นแรง

บันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญี่ปุ่ นอย่างสตูดโิอจบิล ิได ้

ใชเ้ป็นฉากหลังของหนังการ์ตูนที่โด่งดังจนควา้

ร า ง วั ล อ อสกา ร์ม า ค ร อ ง ใน ปี  2002 กั บ เ รื่ อ ง  
“SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอันเป็นเสน่หห์ลกั

ของเมืองนี้ ทัง้สองขา้งทาง มีสนิคา้ขายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุ

เสือ้ผา้กีเ่พา้ รา้นอาหาร เป็นตน้ 

 

*** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจ ิว่เฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้ง

เปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ข ึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศ

แบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน ัง่รถเมลข์องไตห้วนั ***   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่

ทีส่ดุในกรุงไทเป และโดง่ดงัทีส่ดุอกีดว้ย ของขายทีน่ี่แทบจะมคีรบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกนิ 

ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้  เปิดจนถงึเที่ยงคืน เพราะเหตุนี้ ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night 

Life อันโดง่ดงัของไตห้วัน เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  โรงแรม Holiday Inn Express Taoyuan หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง   เถาหยวน-หนานโถว-วดัจงไถซาน-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง่ 

 วดัเหวนิหวู-่เมอืงเจยีอี ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3  

ช ัว่โมง)  

น าทา่นนมัสการส ิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ณ วดัจงไถซาน (Chung Tai Chan 

Monastery) วัดใหญ่ทางภาคกลางของไตห้วัน วัดแห่งนี้เป็นวัดที่

กอ่สรา้งข ึน้จากพลงัแรงศรัทธาเลือ่มใสของเหลา่ศษิยย์านุศษิยแ์ละ

ประชาชนทีร่่วมกันบรจิาค ร่วมลงแรงลงใจใหก้ับพุทธศาสนา ทัง้ยัง

เป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่ีหอ้งศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและได ้

ชือ่ว่าเป็นวัดทีท่นัสมัยทีส่ดุแห่งหนึง่ในไตห้วัน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บา่ย น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดใน

ไตห้วัน  ตั ้งอยู่ ในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทาง

ตอนกลางของ เก า ะ ไต ้ห วั น  ตั ้ง อยู่ สู ง เหนื อกว่ า

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 748 เมตร มีพืน้ทีท่ัง้หมดกว่า 5.4 

ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ่ มคีวาม

สงูตัง้แต่ 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิ

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

“สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วัน” จุดเด่นคือพื้นน ้าสฟ้ีาอม

เขยีวสอ่งประกายอย่างสวยงาม เมือ่มองในมุมสงู ทางดา้น

ฝ่ังตะวันออกมีลกัษณะคลา้ยกบัพระอาทติย์ และทางดา้น

ตะวันตกจะคลา้ยกับพระจันทรเ์สีย้ว โดยมีเกาะลาลู เป็น

ตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของชือ่ 

ทะเลสาบสุรยิันจันทรา นอกจากทวิทัศน์ธรรมชาตทิีส่วยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังราย

ลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่ทีส่วยงามอกีหลายแห่ง สถานทีแ่ห่งนี้จงึนับเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

สดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทัว่โลกและคูร่ักชาวไตห้วันเป็นอย่างมาก  

น าท่านเดินทางสู่  วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang 

Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้ทีอ่ันเชญิมา

จากชมพูทวีป เป็นอีกวัดหนึ่งทีต่อ้งมาเยือนหากไดม้าที่

ทะเลสาบสุร ิยันจันทรา วัดนี้มีรูปปั้นพระถังซัมจั๋งให ้

นมัสการ อีกทัง้มีววิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภัณฑท์ี่

จัดแสดงประวัตขิองพระถังซ าจั๋ง ภายในวัดมีบรรยาการที่

สวย เงยีบสงบ  

  น าท่านเดินทางสู่ วดัเหวนิหวู่ (Wenwu Temple) 

นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเรียกว่า วัดกวนอูตัง้อยู่ดา้น

เหนือของทะเลสาบสรุยิันจันทรา เป็นวัดศกัดิส์ทิธอ์ีกแห่ง

หนึ่งของไตห้วัน สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิาร

และการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมืองปักกิง่ ประเทศจีน ดา้นหนา้

ทางเขา้วัดจะมีสงิโตหินอ่อน 2 ตัว ซึง่มีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน ภายในจะเป็นที่

ประดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์

ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมากเพราะมีความเชือ่ว่าเทพเจา้กวนอูเป็น

ภาคหนึง่ขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสตัว ์เชือ่กันว่าบารมขีองท่านสามารถขจัดภตูผี

ปีศาจ คลาดแคลว้จากอันตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุ่งเรอืง  
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนปูลาประธานาธบิด ี(4)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเจยีอี ้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) เพือ่พักผ่อนเตรยีม

เดนิทางสู ่อุทยานอาหลซีานในวนัรุ่งข ึน้ 

ทีพ่กั โรงแรม Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เมอืงเจยีอี-้อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-น ัง่รถไฟโบราณ-ชมิชาอูห่ลง-เมอืงไถจง 

 ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน 

ในเขตเมืองเจียอี้ ซ ึง่เป็นอุทยานที่มีชื่อเสยีง

ที่สุดของไตห้วัน อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 

2,700 เมตร เป็นอุทยานทีม่ีความสวยงามมาก 

น าท่านเปลี่ยน บรรยากาศ น ัง่รถไฟโบราณ 

ซ ึง่ทางรถไฟของอาลีซานถือไดว้่าเป็นทาง

รถไฟโบราณที่ตดิอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟ

โบราณที ่สวยทีส่ดุในโลก ใหท้่านไดด้ืม่ด ากับ

ธรรมชาตขิองตน้สนสงูชนั ทีม่อีายุกว่าพันปี ชม

ซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่ีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสอง

ขา้งทาง  

หมายเหตุ : ช่วงกลางเดอืนมนีาคม – เมษายน ของทุกปี เป็นฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระจะ

บานสะพร ัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ใหท้า่นไดช้ืน่ชม

ความงดงามพรอ้มถา่ยรปูดอกซากรุะทบีานสะพรงัรอตอ้นรบัทา่น 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

บา่ย  น าท่านแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลกูกันมากทางแถบอารซีัน 

ดว้ยสภาพอากาศบนพื้นที่สงูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของที่นี่ท าใหช้าทีน่ี่ มีรสชาตดิีกลมกล่อม 

และพันธุช์าของทีน่ี่ยังเป็นพันธุช์าทีน่ ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีก

ดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศยั 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไถจง ตัง้อยู่ในภาคตะวันตก
ของเกาะไตห้วนั เป็นเมอืงใหญอ่ันดับที ่3 ของมณฑล
ไตห้วนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia 

Night Market) ตลาดกลางคืนที่ ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศไตห้วัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นทอ้งถิน่ 

และของกนิตา่งๆ ทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหารนานาชาติ

สไตล ์Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้นักทอ่งเทีย่วและคน

ทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มีส ิง่ทีน่่าสนใจส าหรับทุกวัย  เชญิ

ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  โรงแรม Moving Star Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ ไถจง-ไทเป-วดัหลงซาน-ขนมพายสบัปะรด-ศนูยส์รอ้ยสขุภาพและDUTY FREE 

 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ตกึช ัน้ 89)-ตลาดกลางคืน 

ยา่นซเีหมนิตงิ-อาบน า้แรภ่ายในหอ้งพกั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เมอืงหลวงของไตห้วัน 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลงซาน (Longshan Temple) ชือ่ไทย จะชือ่ว่า วดัเขามงักร  ซ ึง่เป็น

วัดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุวัดหนึง่ในประเทศไตห้วัน ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนผูอ้พยพมาจาก

มณฑลฝูเจี้ยน และไดร้ับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั ้งตามกาลเวลา อีกทั ้งเป็นสถานที่

ประดษิฐานสิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์เทพเจา้องคต์่างๆ กว่า 165 องค ์อาท ิพระโพธสิตัวก์วนอมิพระประธาน

ของวัด เจา้แม่ทบัทมิ เทพเจา้กวนอู เป็นตน้ ทา่นสามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั มคีวามสขุ

ในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภยั 

 

น าทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมทีถ่อืไดว้่ามแีหลง่ก าเนดิมา

จากเกาะไตห้วัน เนื้อแป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสบัปะรด 

รสชาตมิีความหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสม

กับรสเปรี้ยวของสับปะรด ท าใหม้ีรสชาตทิีก่ลมกล่อมจน

เป็นที่นิยม ดว้ยรสชาตทิี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 

ท าใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมที่ข ึ้นชื่อของเกาะ

ไตห้วัน ไม่ว่าใครทีไ่ดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิ

มือกลับบา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยังมีขนม

อกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ 

ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ขนม 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนเูสีย่วหลงเปา (8) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศนูยเ์ครื่องประดับ
ทีท่ าจากเจอรเ์มเนียมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวด

กลา้มเนื้อ ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรังสตี่างๆ เชน่ แสงจากทวีี หรอื รังสจีากโทรศัพทม์ือถอื ได ้

อีกดว้ย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครื่องประดับล ้าค่าของไตห้วันมาตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วันและ
เป็นทีน่ยิมอย่างมากในเอเชยี) และภายในรา้นจะมีสนิคา้ปลอดภาษี   DUTY FREE  ซ ึง่มีสนิคา้

แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ 

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

ที่ถือไดว้่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอีกแห่งหนึ่ง 

ตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสรา้งเพื่อร าลกึ

และเทดิทูนถงึอดตีประธานาธบิดี เจียง ไคเช็ค ผูน้ าที่

ไดร้ับความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่าง

ยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งเป็นลักษณะแบบ

จนี ตวัอาคารเป็นสขีาว ผนังท าดว้ยหนิอ่อนทัง้ 4 ดา้น 

หลังคาสนี ้าเงนิรูปทรง 8 เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรง

พีระมิด ออกแบบตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิง่ 

ประเทศจนี บันไดดา้นหนา้มทีัง้หมด 89 ขัน้เทา่กบัอายุ

ของท่านประธานาธบิด ีภายในอาคารจะมรีูปปั้นจ าลอง

ของทา่น เจียง ไคเชค็ ท าข ึน้มาจากทองสมัฤทธิข์นาดใหญ่ในทา่น่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูป

ปั้นของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยืนเฝ้าไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงดา้นหลังจะมีปรัชญาที่

ทา่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค าคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์ีก

อย่างหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มขี ึน้ทกุๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น. 
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 น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึที่

สูงที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสูงจากพื้นดนิ 

509.2 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของ

หอ้งสรรพสินคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมีส ินคา้

มากมายใหท้่านเลือกชอ้ป ทัง้สนิคา้ทั่วไป ไปจนถงึ

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, 

Dior, Omega เป็นตน้ ชั ้น  6-8 เป็นศูนย์กลางหอ้ง

คอนโทรลของตกึ ช ึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชัน้ 

85 เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้

ที่จะเป็นจุดชมวิว และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของ

ทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนี้ถกูออกแบบโดยสถาปนคิชาว

ไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกนัอย่างลงตวัระหว่างวทิยาศาสตร์

และไสยศาสตรค์อืเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรือระบบลูกตุม้แดมเปอร์ 

อันทนัสมัยมนี ้าหนักถงึ 660 เมตรกิตนั กบัการตกแตง่ดว้ยรูปหัวมังกรทีมุ่มอาคารทัง้ 4 ดา้นทกุชว่ง

ชัน้เพือ่ขบัไลภ่ตูผิปิีศาจ ตามหลกัความเชือ่และค าบอกเลา่ของซนิแส นอกจากนัน้ตกึนี้ยังมลีฟิทท์ี่

เร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ีใช ้

 เวลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้  

 (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ข ึน้จดุชมววิช ัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืย่านซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ต

ทีม่ีชือ่เสยีง อีกหนึง่ไฮไลตข์องเมืองไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ีลักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศ

คลา้ยกับย่านสยามสแควร์ของกรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและ

นักทอ่งเทีย่ว สนิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทัว่ไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New 

Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก ก ิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ 

แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ทีห่ลากหลาย เชญิทา่นอสิระชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศยั 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

  พเิศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้า  จากการเดนิทางด้วยการแช่น ้าแร่ แบบ

บรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั  

วนัทีห่า้ ไทเป-รถไฟ TRA-ฮวัเหลยีน-อุทยานทาโรโกะ-รถไฟ TRA-ไทเป-อาบน า้แร่ภายใน

หอ้งพกั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮวัเหลยีน โดย น ัง่รถไฟดว่น TRA (Taiwan Railways) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานทาโรโกะ (TAROKO NATIONAL PARK) ซึง่เป็นอทุยานทีใ่หญ่
เป็นอันดบัสองของอทุยานแหง่ชาตทิัง้หมดของไตห้วนั ทีม่อีาณาเขตครอบคลมุพืน้ทีส่ามเมอืง 
ไดแ้ก ่ฮัวเหลยีน หนานโถว และไถจง เป็นลกัษณะถนนทีต่ัดลัดเลาะคดโคง้ไปมาตามแนวหนา้
ผาและหบุเขาหนิออ่น ทีน่ีถ่อืวา่เป็นสถานทีเ่ทีย่วทีท่า่นตอ้งมาเห็นดว้ยตัวทา่นเองเพราะหาก
ทา่นดเูพยีงรปูจากรปูถา่ย ทา่นจะไมเ่ห็นถงึความอลงัการ และ ยิง่ใหญข่องอทุยานทาโรโกะได ้
เลย ยิง่ทา่นไดช้มววิทีน่ีแ่บบมมุ bird eye view 360 องศา ทา่นถงึจะเก็บไดค้รบ 
ทกุความรูส้กึของการมาเยอืนอทุยานทาโรโกะ                           

 *** หมายเหต ุหากอทุยานปิดเนือ่งจากเกดิภยัธรรมชาต ิ หรอืประเมนิสถานการณ์แลว้ไม่

ปลอดภยั  ทางบรษิทัทวัรจ์ะเปลีย่นเสน้ทางในการเทีย่วชมอทุยานทาโรโกะ โดยค านงึถงึ

ความปลอดภยัของทา่นเป็นหลกั *** 
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สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ไทเป โดย น ัง่รถไฟดว่น TRA (Taiwan Railways) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11)  

ทีพ่กั โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

  พเิศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้า  จากการเดนิทางด้วยการแช่น ้าแร่ แบบ

บรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก รา้นเครือ่งส าอางค-์อนุสรณ์สถาน ซุนยดัเซน- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยาน

นานาชาตเิถาหยวน-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ รา้นเครือ่งส าอางค ์ (Cosmetics Shop) ชือ่ดงัของประเทศไตห้วัน หนึง่ใน
สถานทีช่อ้ปป้ิงทีต่อ้งไปเยอืนสกัครัง้ เพราะเครือ่งส าอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถกูว่าทีป่ระเทศ

ไทยมาก  ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์ีผ่ลติข ึน้เองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  
รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ ผลติภณัฑจ์ากประเทศเกาหล ี หรอืแมก้ระทัง้ญีปุ่่ นอยา่ง Shiseido, Biore, 

Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถกูพอๆ กบัประเทศทีน่ าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถกูกว่า
ดว้ยซ ้า  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั   

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

ตัง้อยู่ที่เมืองไทเป บนเกาะไตห้วัน ดร.ซุน ยัตเซน เป็นผูน้ าการปฏวิัต ิโค่นลม้การปกครองของ

ราชวงศช์งิ ท าใหร้ะบอบสมบูรณาญาสทิธริาชที่ปกครองจีนเป็นเวลาหลายพันปียุตลิงในที่สุด 

นอกจากนัน้เขายังเป็นผูท้ีม่ีจติใจรักชาต ิและทุ่มเทสมองและจติใจเพื่อตอ้งการสรา้งจีนใหเ้ป็น

ประเทศทีเ่จรญิรุ่งเรอืง จงึไดร้ับฉายาว่าเป็น "บดิาแห่งสาธารณรัฐจีน" ภายในอนุสรณ์สถานนี้ จัด

แสดงประวัตขิอง ดร.ซุน ยัตเซน รวมไปถงึขา้วของเครื่องใชเ้สือ้ผา้ของท่านยามมีชวีติ และมีรูป

ปั้นขนาดใหญ่ของ ดร.ซนุ ยัตเซนเป็นสิง่ทีโ่ดดเดน่อยู่ภายใน และบรเิวณรูปปั้นนี้ยังมทีหารยนืเฝ้า

อยู่ดว้ย และจะมีการเปลี่ยนเวรยามกันทุกชั่วโมง นักท่องเที่ยวมักจะมายืนมุงดูกันเสมอๆ 

นอกจากนัน้แลว้ดา้นนอกยังมจีุดทีถ่อืว่าเป็นจุดถา่ยรูปทีม่ ีฉากหลงัเป็นววิตกึไทเป 101 ทีส่วยงาม  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั TAKAO 1 เซ็ท/ทา่น  (13) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ MITSUI OUTLET MALL แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่เป็น OUTLET 

MALL ขนาดใหญ่ สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์ีเ่หล่านักชอ้ปป้ิงรูจ้ักกนัอยู่แลว้ เชน่ Armani, Coach, 

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

adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกีมากมายดว้ยราคาสนิคา้ทีถ่กูกว่าราคาตลาดทัว่ไป 35% – 70% 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย  
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20.05 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ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 าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์

จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การ

บรโิภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลง

รา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ทา่น/รา้น  

 

 

** ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 19,888 บาท ** 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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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 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กโิลกรัม  

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

คา่ธรรมเนียม 1,700 บาทตอ่ท่าน และคา่บรกิารยืน่วซี่า 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซา่ 5-7 

วันท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ีซ่า ทาง

บรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

× คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

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

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 10 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก

ไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่น

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
10 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
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7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ 

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขบัรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรียก

เก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

17. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

18. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 

 

 

 

 

 

 


