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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินเกำสง (WE688 : 11.55-16.15) – 
เมืองเจียอี ้ 

X   

LAN KWAI FONG 
GARDEN HOTEL 

หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

2 
เมืองเจียอี ้– อุทยำนแห่งชำตอิำลีซำน – น่ังรถไฟ
โบรำณ – เมืองไถจง – เฉ่ินจีซ้ินชุน (Shenji New 
Village) – เฟิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต   

   
BEACON HOTEL 

หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 

3 
ไถจง – ไทเป – ร้ำนขนมพำยสับปะรด – ชมตึกไทเป 
101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก) – อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – 
วัดหลงซำนซื่อ – ช้อปป้ิงซีเหมินตงิ 

   

MIDTOWN 
RICHARDSON 

หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 

4 ไทเป – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ – 
วัดเหวินหวู่ – เมืองเกำสง – ช้อปป้ิงซินจูเจียง 

   CITY SUITES CHENAI 
หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5 
เกำสง – วัดโฝกวงซัน – ทะเลสำบดอกบัว – เจดียเ์สือ
มังกร – สนำมบินเกำสง – กรุงเทพฯ (WE689 : 17.15 
-19.45) 

    

*** กรุณำเตรียมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน 1,500  บำท *** 
ค่ำทปิหัวหน้ำทัวรข์ึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 

08.30 น.  พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 3 เคำนเ์ตอร ์
E สำยกำรบิน Thai Smile Airways (WE) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก
แก่ทา่นก่อนออกเดนิทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศไต้หวันไม่อนุญำตให้น ำเนื้อสัตวเ์ข้ำไต้หวันทุกชนิด หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับ 
และจับ** 

11.55 น. เหินฟ้าสู ่สนำมบินเกำสง ประเทศไต้หวัน โดยสายการบนิ Thai Smile Airways เท่ียวบนิท่ี WE688  
  (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
16.15 น. เดนิทางถึง สนำมบินเกำสง เมืองเกำสง เมืองใหญ่อนัดบัสองของไตห้วนัเป็นศนูยก์ลางส าคญัของ อุตสาหกรรม

การผลิต การกลั่นน า้มนั การขนส่งและเป็นเมืองท่าเรือท่ีส าคญั ท่าเรือเกาสงเป็นท่าเรือ 1 ใน 4 ของท่าเรือท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองรบัส าภาระเรียบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมืองเจียอี ้

ค ่ำ       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
   พักที ่LAN KWAI FONG GARDEN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว     
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินเกำสง – เมืองเจียอี ้  
   

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้
อุทยำนแห่งชำตอิำลีซำน ในเขตเมืองเจียอี ้ซึ่งเป็นอุทยำนทีม่ีชื่อเสียงทีสุ่ดของไต้หวัน 
น่ังรถไฟโบรำณ ทีต่ดิอันดับ 1 ใน 3 ทำงรถไฟโบรำณทีส่วยทีสุ่ดในโลก 
ล่องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึ่งมีทวิทัศนร์ำวกับภำพวำดพู่กันจีน 
ชมตกึไทเป 101 มีควำมสูงถงึ 508 เมตร ได้รับกำรออกแบบโดยวิศวกรชำวไต้หวัน 
ชมควำมสวยงำมขององคพ์ระใหญ่ที ่วัดโฝกวงซำน เมืองเกำสง 
เจดยีมั์งกรและเจดียเ์สือ เป็นหน่ึงในแลนดม์ำรก์ส ำคัญของเมืองเกำสง  
ช้อปป้ิงกันให้จุใจ  เฟิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต  ซีเหมินตงิ ซินจูเจียง 
เมนูพเิศษ !! ...บุฟเฟ่ต ์ชำบู สไตลไ์ต้หวัน  
พักโรงแรม 4 ดำว  อำหำรครบทุกมือ้ 
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติอำลีซำน ในเขตเมืองเจียอี ้ซึ่งเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อยู่สูง
จากระดบัน า้ทะเล 2,700 เมตร เป็นอทุยานท่ีมีความสวยงามมาก น าท่านเปล่ียน บรรยากาศ น่ังรถไฟโบรำณ ซึ่ง
ทางรถไฟของอาหล่ีซานถือไดว้่าเป็นทางรถไฟโบราณท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณท่ี สวยท่ีสดุในโลก ให้
ทา่นไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาตขิองตน้สนสงูชนั ท่ีมีอายกุวา่พนัปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซึ่ง
เป็นอทุยานท่ีมีความสมบรูณอ์ยูม่ากตลอดสองขา้งทาง   

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดบั 3 ของไตห้วันเป็น

เมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เฉ่ินจี้

ซินชุน (Shenji  New Village) หมู่บา้นแหล่งรวมความคิดสรา้งสรรคแ์ห่งใหม่ในไถจง ประกอบไปดว้ยรา้นกาแฟ

วันทีส่อง เมืองเจียอี ้– อุทยำนแห่งชำตอิำลีซำน – น่ังรถไฟโบรำณ – เมืองไถจง – เฉ่ินจีซ้ินชุน (Shenji New 
Village) – เฟิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต   
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น่ารกัๆ แหล่งนดัพบวยัรุน่ และสถานท่ีโชวศ์ิลปะ ของท ามือ เดิมทีนัน้ Shen Ji New Village เป็นอาคารหอพกัท่ี
รฐับาลรฐับาลไตห้วนัตัง้ขึน้เม่ือเกือบครึ่งศตวรรษก่อนเพ่ือรองรบัขา้ราชการ และถูกทิง้รา้งไวอ้ยู่อย่างนัน้ ต่อมา
รฐับาลเล็งเห็นคุณค่าจึงไดฟ้ื้นฟูและเปล่ียนหมู่บา้นนีใ้หก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงความคิดสรา้งสรรคข์อง
วยัรุน่ยคุใหมข่องไตห้วนั 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน  
  น าท่านเดินทางสู่ เฟ่ิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครนัจ าหน่ายสินคา้ และอาหารทานเล่น

สไตลไ์ตห้วนั เมนูท่ีขึน้ช่ือของท่ีน่ีไดแ้ก่ ชำนมไข่มุก อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้หาสินคา้ต่างๆ พรอ้มชมวิถีชีวิตของ
ชาวไตห้วนั               

 

 

 

 

 


      
     
         
       พักที ่BEACON HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว ใกล้แหล่งช้อปป้ิง
 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม           
น าท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของไตห้วันและเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นตา่งๆ ของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเปตัง้อยู่ทางดา้น
เหนือของเกาะไตห้วนั มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงท่ีมีการเติบโตเร็วมาก จากนัน้
ใหท้่านไดแ้วะชิมและเลือกซือ้ขนมยอดนิยมของไตห้วนั รา้นขนม พำยสับปะรด ช่ือดงัเพ่ือใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ้
ของฝากอนัขึน้ช่ือของไตห้วนั จากนัน้น าท่านสมัผสัสญัลกัษณแ์ห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก 
600 NT ) มีความสูงถึง 508  เมตร ไดร้บัการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของเอเชียตะวนัออกแบบดัง้เดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไตห้วัน โดยผสมผสาน

วันทีส่ำม ไถจง – ไทเป – ร้ำนขนมพำยสับปะรด – ชมตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตกึ) – อนุสรณส์ถำนเจียง
ไคเช็ค – วัดหลงซำนซื่อ – ช้อปป้ิงซีเหมินตงิ 
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สญัลกัษณอ์นัเป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเช่ือใหเ้ขา้กนักบัเทคโนโลยีล า้ยคุไดอ้ย่างลงตวั ตวัอาคาร
มองดคูลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งตอ่กนั 

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านชม อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการร  าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดี

เจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทัง้ 4 ดา้นมีหลงัคาทรง 8 เหล่ียมสีน า้เงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตัง้เดน่เป็นสง่า
อยูต่รงกลางของจตัรุสัเสรีภาพ มีบนัไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เทา่กบัอายขุองทา่นประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปป้ันท า
จากทองสมัฤทธ์ิของทา่นในทา่นั่งขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปป้ันของทา่นในท่ีอ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝา้
ไว ้2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรชัญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ 
จรยิธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซำนซื่อ เป็นหนึ่งในวดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตัง้อยู่ใน  
แถบย่านเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจีนชาวฝเูจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 แตเ่ดิมสรา้งขึน้เพ่ือ
สกัการะเจา้แมก่วนอิมเป็นหลกั แตก็่จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆ ตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องคท่ี์ดา้นใน
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โดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจ๋ือ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง  เทพเจา้กวนอเูรื่องความ
ซ่ือสตัยแ์ละหนา้ท่ีการงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีเช่ือกันว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้น
ความรกั 

 
น าท่าน อิสระช้อปป้ิงซีเหมินติง หรือสยามสแควรไ์ตห้วัน อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทัง้สินคา้แฟชั่น     
เทรนดใ์หม่ๆ  มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แตใ่นส่วนของราคาท่ีประเทศ ไตห้วนั ถือว่าถกูท่ีสดุในโลก 

อีกสิ่งหนึ่งท่ีพลาดไม่ได ้คือการชิมอาหารไตห้วนัแสนอร่อย เน่ืองจากท่ีน่ีมีรา้นอาหารช่ือดงัมากมาย ใหเ้ราไดช้ิม
อาหารอรอ่ยตลอดเสน้ทาง 
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ค ่ำ       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
           พักที ่MIDTOWN RICHARDSON หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว ใกล้แหล่งช้อปป้ิง 
 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองผูหล่ี (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไตห้วนั เป็นเมือง 
อตุสาหกรรมและเมืองทา่เรือท่ีส าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าน่าอยู่ท่ีสดุในไตห้วนั 
จากนัน้น าทา่น ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบกบัมี
ทศันียภาพของน า้และภูเขาท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบ
อยา่งชิดใกล ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี 
บ่ำย น าทา่นนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่ง

ความซ่ือสตัย ์และยงัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูด่า้นหนา้วดั ซึ่งมีมลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ี่     ไทเป – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ – วัดเหวินหวู่ – เมืองเกำสง – ช้อปป้ิงซินจูเจียง 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกำสง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) จากนัน้น าท่านสู่ ย่ำนช้อปป้ิงซินจูเจียง 
(Shinkuchan Shopping District) เป็นย่านชอ้ปป้ิง แฟชั่นช่ือดงัท่ีสดุของเมืองเกาสง มีสินคา้เก่ียวกับแฟชั่นทุก
แบบทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,นาฬิกา,เครื่องส าาอางค ์ไปจนถึงรา้นขนม,ของกิน,รา้นอาหาร,คาเฟ่ ชิคๆ คูลๆ 
เพราะเป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวยัรุน่ของเมืองนีด้ว้ย มีทัง้รา้นทอ้งถ่ินและแบรนดจ์ากตา่งประเทศ คลา้ยกบัย่านซีเห
มินติง(Ximending)ของเมือง ไทเป ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเกาสง ติดกบัสถานีรถไฟใตด้ิน MRT Central Station อิสระ
ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
         พักที ่CITY SUITES CHENAI หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว  
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ วัดโฝกวงซัน (foguang shan) เป็นพทุธอทุยานของนิกายมหายาน หรือสวนทางดา้นศาสนา
พทุธท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่อลงัการมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของไตห้วนั  เพิ่งเปิดตวัเม่ือปลายปี 2011 มีพระพทุธรูปขนาด
ใหญ่ยกัษพ์รอ้มกบัเจดียข์นาดใหญ่เรียงรายดา้นหนา้อยู่ 2 ขา้ง และมีฉากหลงัเป็นภูเขาท าใหไ้ดร้บัการแนะน าใน
เว็บไซตต์่างๆจนมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาชมกันมากมาย จนกลายเป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ของประเทศไตห้วัน
ภายในเวลาไมน่าน วา่กนัวา่ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวแวะมาเย่ียมชมมากท่ีสดุของไตห้วนั  ตัง้อยู่บริเวณ
ชานเมืองเกาสงหา่งไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร 

วันทีห้่ำ   เกำสง – วัดโฝกวงซัน – ทะเลสำบดอกบัว – เจดยีเ์สือมังกร – สนำมบินเกำสง – กรุงเทพฯ 
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าทา่นชม ทะเลสำบดอกบัว หรือทะเลสาบเหลียนฉือถนั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่ท่ีชานเมืองของ

เมืองเกาสง โดยทางเหนือของทะเลสาบดอกบวั มีวดัขงจือ้ (Confucius Temple) และทางใตมี้ เจดียมั์งกรและ
เจดียเ์สือ หรือเรียกตามช่ือจีนว่า เจดียห์ลงหู(Longhu Pagodas) เป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ส าคญัของเมืองเกาสง 
ตัง้อยู่ดา้นหนา้วดัฉือจี(้Ciji Temple) ท่ีมีลกัษณะเป็นเจดียส์งู 7 ชัน้คูก่นั โดยจะมีรูปป้ันมงักรและเสือขนาดใหญ่
เป็นทางเขา้เจดีย ์ตัง้อยู่โดดเดน่ อยู่กลางริมสระบวัหรือสระเหลียนฉือถนั โดยสรา้งขึน้เพ่ืออทุิศใหก้บัเทพเซิงตา้ตีท่ี้
เป็นเทพแห่งการรกัษา เช่ือกนัว่าถา้เดินเขา้ทางปากมงักรแลว้ออกทางปากเสือจะเป็นการขจดัปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดี
ออกจากตวั 


สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนำมบินเกำสง 

17.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Smile Airways เท่ียวบนิท่ี WE688  
  (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

19.45 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
 

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถอืผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**     
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อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดนิทำง 
 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ทำ่นออกเดนิทำง) 

พักเดีย่วจ่ำยเพิม่ 

13-17 เมษำยน 2566 36,999 บำท / ทำ่น 8,500 บำท / ทำ่น 
 

 
 
 

 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านัน้  ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดนิทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันที ่14 ม.ค. 65  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็น
เสรมิเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูท่ีนอน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระตดิตวัขึน้เคร่ืองได ้1 ชิน้ ตอ่ทา่น น า้หนกัตอ้งไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนั
ท่ีมีอายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั , การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต้ิ่ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
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1. ค่ำท ำหนังสือเดนิทำงทกุประเภท 
2. คา่ด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ในกรณีท่ีประเทศไตห้วนัตอ้งใหต้รวจ 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ค่ำทิปหัวหน้ำทัวรข์ึน้อยู่กับ

ควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
5. ค่ำภำษีมูลคา่เพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถกูตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูคา่เพิ่ม และหกั ณ ท่ีจา่ย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ทา่นัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำไต้หวันส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
8. ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองไตห้วนัเพ่ือโปรโมทสินคา้พืน้เมือง ในนามของรา้นขายสินคา้พืน้เมือง 
พายสบัปะรด ซึ่งจ  าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูคา้ทกุท่านว่า 
รา้นขายสินคา้พืน้เมืองทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มี
การบงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 600 NTD /ทา่น 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
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 ** ก่อนท ำกำรจองทวัรท์กุคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทกุหน้ำ และทกุบรรทดั 

เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 
 


