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ไตห้วนั อาลซีาน อาบนํา้แร ่ 
5 วนั 4 คนื (TG) 

 ซุปตาร.์.. หมอ้รวม 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 2562 

โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  (TG) 
 น ัง่รถไฟโบราณ ชมอทุยานอาหลซีาน    
 แชนํ่า้แรใ่นหอ้งสว่นตวั แบบ Private Hot Spring 
 อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลิว่ 
 ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 
 ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดฟ่งเจีย่ และ ตลาดซเีหมนิตงิ 
 เมนูพเิศษ...อาหารซฟีู๊ ด ปลาประธานาธบิด ีเสีย่วหลงเปาและชาบ ูชาบ ู
 ฟร ีWIFI บนรถ , มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,000 NTD /

ทา่น/ทรปิ) ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
(เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

  
วนัแรก   กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน 
 เมอืงผหูลี-่ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง่-วดัเหวนิหวู-่เมอืงเจยีอี ้
04.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประต ู 4  เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ

ไทย แอรเ์วย ์(TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 
07.10 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ  THAI 

AIRWAYS (รวมนํา้หนกักระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิที ่TG634 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 
11.50 น. ถงึ ท่าอากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 
หมายเหตุ สําหรบัพีเรียดที่เดนิทาง วนัที่ 19 – 23 ตุลาคม 2562 ขาไป BKK-TPE 
TG632 : 08.25 – 13.05 ) 
 

บา่ย บรกิารอาหารเทีย่งแบบกลอ่ง Bubble Milk + Cake (1) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผหูลี ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  
นําท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน้ําจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเมอืงหยชู ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตัง้อยูส่งูเหนือกว่า
ระดับน้ําทะเลประมาณ 748 เมตร มพีื้นที่ทัง้หมดกว่า 
5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ ่
มคีวามสูงตัง้แต่ 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิ
เป็นววิทวิเขาที่สวยงาม จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 
“สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน” จุดเด่นคอืพืน้น้ําสฟ้ีาอม
เขียวส่องประกายอย่างสวยงาม เมื่อมองในมุมสูง 
ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมีลักษณะคลา้ยกับพระอาทติย ์
และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับพระจันทรเ์สีย้ว โดยมี
เกาะลาลู เ ป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จน
กลายเป็นทีม่าของชือ่ ทะเลสาบสรุยิันจันทรา นอกจาก
ทวิทัศนธ์รรมชาตทิีส่วยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบ
ยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่ที่สวยงามอกีหลายแห่ง สถานทีแ่ห่งนี้จงึนับเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก  
นําท่านเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้
ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสรุยิันจันทรา วัดนี้มี
รปูปัน้พระถังซมัจ๋ังใหน้มสัการ อกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงประวัตขิอง
พระถังซําจ๋ัง ภายในวัดมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น (ทา่นละ) 

เด็ก 2-12 ปี 
(เสรมิเตยีง/

ไมเ่สรมิเตยีง)
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ทา่นละ 

 

วนัที ่12-16 ตลุาคม 2562  (TG634/635) 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
25,888 25,888 6,500 

 

วนัที ่19-23 ตลุาคม 2562 (TG632/635) 

(วนัปิยมหาราช) 
25,888 25,888 6,500 

 

วนัที ่23-27 ตลุาคม 2562 (TG634/635) 

(วนัปิยมหาราช) 
25,888 25,888 6,500 
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  นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักท่องเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัดกวนอู
ตั ้งอยู่ด า้นเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา  เ ป็นวัดศักดิ์ส ิทธ์อีกแห่งหนึ่งของไตห้วัน 
สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งใน
เมอืงปักกิง่ ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ
ไตห้วัน ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ู
เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองค์เทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมากเพราะมี
ความเชือ่ว่าเทพเจา้กวนอูเป็นภาคหนึง่ขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสัตว ์เชือ่กันว่า
บารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจ คลาดแคลว้จากอันตรายเเละช่วยหนุนใหก้ ิจการ
เจรญิรุง่เรอืง  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนปูลาประธานาธบิด ี(2)  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) เพือ่พักผอ่นเตรยีม
เดนิทางสู ่อทุยานอาหลซีานในวันรุง่ขึน้ 

ทีพ่กั โรงแรม Orient Luxury Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง   เมอืงเจยีอี-้อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-น ัง่รถไฟโบราณ-ชมิชาอูห่ลง-เมอืงไถจง 
 ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน ในเขตเมอืงเจยีอี ้ซึง่เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด
ของไตห้วัน อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 
เมตร เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงามมาก นําท่าน
เปลี่ยน บรรยากาศ น ัง่รถไฟโบราณ ซึง่ทาง
รถไฟของอาลซีานถอืไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณ
ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวย
ทีสุ่ดในโลก ใหท้่านไดด้ื่มดํากับธรรมชาตขิอง
ตน้สนสูงชัน ที่มีอายุกว่าพันปี ชมซากตน้ไม ้
โบราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ์ ซึง่เป็น
อุทยานที่มคีวามสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองขา้ง
ทาง  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
บา่ย  นําทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลูกกันมากทางแถบอารซีนั 

ดว้ยสภาพอากาศบนพืน้ทีสู่งและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ทําใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกล่อม 
และพันธุช์าของทีน่ี่ยังเป็นพันธุช์าทีนํ่ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกี
ดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงไถจง ตัง้อยู่ในภาคตะวันตก
ของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่นัดบัที ่3 ของมณฑล
ไตห้วัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง)  
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia 
Night Market) ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไตห้วัน มคีวามน่าสนใจอยู่ทีค่วามเป็นทอ้งถิน่ 
และของกนิตา่งๆ ทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหารนานาชาติ
สไตล ์Street Food ทําใหด้งึดดูทัง้นักท่องเทีย่วและคน
ทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มสีิง่ที่น่าสนใจสําหรับทุกวัย  เชญิ
ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนชูาบ ูชาบ ู(5)  
ทีพ่กั  โรงแรม Park Lane Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่าม   หมูบ่า้นสายรุง้-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสบัปะรด-ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ-อาบนํา้แร่

ภายในหอ้งพกั 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ห มู่ บ ้ า น ส า ย รุ ้ ง  ( Rainbow 
Village) สถานที่เช็คอนิชคิๆ ในเมืองไถจง ไตห้วัน เป็น
หมูบ่า้นเล็กๆ สสีนัสดใส ทีโ่ดดเด่นสะดุดตา เป็นหมู่บา้นเกา่
ของทหารผา่นศกึในยคุสงครามกลางเมอืงของจนีทีล่ีภ้ัยมา
อยู่กันที่ไตห้วัน ที่ตอนแรกก็เกือบจะถูกรื้อทิ้ง แต่ไดม้ี
ทหารเกา่ชือ่ Huang Yung-Fu ปัจจุบันอายุ 95 ปี (2018) 
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หรอืเรยีกกนัวา่ อากงฝ ูเป็นคนวาดรปูและลวดลายตา่งๆ นี้เองทัง้หมด เป็นการสง่ทา้ยกอ่นที่
จะจากไป หมูบ่า้นสายรุง้แหง่นี้ชือ่เสยีงระดบัประเทศ และมกีารประกาศจากทางรัฐบาลใหเ้ป็น
พืน้ทีอ่นุรักษ์ และกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของเมอืงไทจง  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนไูกอ่บสไตลไ์ตห้วนั (7) 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เมอืงหลวงของไตห้วัน 

นําทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมทีถ่อืไดว้า่มแีหลง่กําเนดิมา
จากเกาะไตห้วัน เนื้อแป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด 
รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสม
กับรสเปรี้ยวของสับปะรด ทําใหม้รีสชาตทิีก่ลมกล่อมจน
เป็นที่นิยม ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร 
ทําใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมที่ข ึ้นชื่อของเกาะ
ไตห้วัน ไมว่า่ใครทีไ่ดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิ
มอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมขีนม
อีกมากมายใหเ้ลือกชมิ และเลือกซือ้ เช่น ขนมพระ
อาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหทุ้กท่านเดนิ
เลอืกซือ้ขนม 
นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ต
ทีม่ชี ือ่เสยีง อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศ
คลา้ยกับย่านสยามสแควร์ของกรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและ
นักท่องเทีย่ว สนิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชั่นทั่วไป และสนิคา้แบรนด์เนม เชน่ Onisuka Tiger, 
New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟชอ็ป สไตลว์ัยรุน่มากมาย รวมไปถงึคา
เฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ีห่ลากหลาย เชญิท่านอสิระชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ  เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
  พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดนิทางดว้ยการแช่นํ ้าแร่ แบบ

บรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั  
 
วนัทีส่ ี ่ DUTY FREE-อทุยานเหยห่ลิว่-เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ ช ัน้ 89)

ไทเป-เถาหยวน 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําท่านเดนิทางสู่ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบ
รนดเ์นมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ 
นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานเหยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) มลีักษณะ
เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไป
ดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกัดกร่อน
ของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ย
โขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้
เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ ซึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะ
ไตห้วัน และ ทั่วโลก 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั (9) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตัง้อยูบ่นเขา ทัศนยีภาพสวยงาม 

ดา้นหลังเป็นภูเขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจีหลง 
แต่เดมิเคยเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มดว้ยทวิ
เขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยูล่บิๆ หมูบ่า้นแห่ง
นี้อดตีเคยเป็นเหมอืงทองคําทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่
สมัยกษัตรยิก์วงสวี้ แห่งราชวงศช์งิ โดยตัง้แต่
ชว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารสํารวจพบแร่ทองคํา 
ญี่ปุ่ นที่เป็นผูค้รอบครองไตห้วันขณะนั้น ได ้
เนรมติใหท้ี่นี่เป็นเหมืองทอง โดยใชแ้รงงาน
หลักคือเชลยศึก ซึง่นํามาซึง่ความมั่งคั่งและ
คกึคักใหก้ับเมอืง แต่เมือ่แร่ทองคําร่อยหรอ จน
บรษัิทเอกชนของไตห้วันทีม่ารับชว่งตอ่ในชว่งปี 
ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกจิการไปในทีส่ดุ จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้ง
ของญีปุ่่ นอยา่งสตูดโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนังการต์ูนทีโ่ด่งดังจนควา้รางวัลออสการม์า
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ครองในปี 2002 กับเรือ่ง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยอาคาร
โบราณยอ้นยคุอนัเป็นเสน่หห์ลักของเมอืงนี้ ทัง้สองขา้งทาง มสีนิคา้ขายอยูม่ากมาย ไมว่่าจะเป็น 
ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ รา้นอาหาร เป็นตน้ 

  นําทา่นถา่ยรปูกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึที่
สงูทีส่ดุในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดนิ 509.2 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะ
เป็นสว่นของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกชอ้ป ทัง้สนิคา้
ทั่วไป ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชัน้ 
6-8 เป็นศนูยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึ ชึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชัน้ 85 เป็นรา้นอาหาร
และรา้นกาแฟ ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจดุชมววิ และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึ
ไทเป 101 ตกึนีถ้กูออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดยรปูแบบของอาคารเป็นการ
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัระหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อืเทคโนโลยลีดอนัตรายจากแรงลม
และแผน่ดนิไหว หรอืระบบลกูตุม้แดมเปอร ์อนัทันสมยัมน้ํีาหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กบัการตกแตง่
ดว้ยรปูหัวมงักรทีม่มุอาคารทัง้ 4 ดา้นทกุชว่งชัน้เพือ่ขบัไลภ่ตูผิปิีศาจ ตามหลักความเชือ่และคํา
บอกเลา่ของซนิแส นอกจากนัน้ตกึนีย้งัมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ี
ใชเ้วลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้ (ราคาทัวร ์ไมร่วมต๋ัวสําหรับขึน้ชมววิบนชัน้ 
89) 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ ตกึไทเป 101  
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเถาหยวน 

ทีพ่กั โรงแรม Orchard Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วนัทีห่า้  รา้นเครือ่งสําอางค-์อนุสรณ์สถาน ซุนยดัเซน- MITSUI OUTLET MALL-ทา่อากาศยาน

นานาชาตเิถาหยวน-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

นําท่านเดนิทางสู ่รา้นเครือ่งสําอางค ์(Cosmetics Shop) ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน หนึง่ใน
สถานทีช่อ้ปป้ิงทีต่อ้งไปเยอืนสกัครัง้ เพราะเครือ่งสําอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถูกว่าทีป่ระเทศ
ไทยมาก  ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์ีผ่ลติขึน้เองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  
รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ ผลติภัณฑจ์ากประเทศเกาหล ีหรอืแมก้ระทัง้ญีปุ่่ นอยา่ง Shiseido, Biore, 
Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถูกพอๆ กับประเทศทีนํ่าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถูกกว่า
ดว้ยซ้ํา  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   
นําท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถาน ซุนยดัเซน (National Sun Yat-sen Memorial Hall) 
ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไทเป บนเกาะไตห้วัน ดร.ซนุ ยัตเซน เป็นผูนํ้าการปฏวิัต ิโค่นลม้การปกครองของ
ราชวงศ์ชงิ ทําใหร้ะบอบสมบูรณาญาสทิธริาชที่ปกครองจีนเป็นเวลาหลายพันปียุตลิงในที่สุด 
นอกจากนัน้เขายังเป็นผูท้ีม่จีติใจรักชาต ิและทุ่มเทสมองและจติใจเพือ่ตอ้งการสรา้งจนีใหเ้ป็น
ประเทศทีเ่จรญิรุ่งเรอืง จงึไดรั้บฉายาว่าเป็น "บดิาแห่งสาธารณรัฐจนี" ภายในอนุสรณ์สถานนี้ จัด
แสดงประวัตขิอง ดร.ซนุ ยัตเซน รวมไปถงึขา้วของเครือ่งใชเ้สือ้ผา้ของท่านยามมชีวีติ และมรีูป
ปัน้ขนาดใหญข่อง ดร.ซนุ ยตัเซนเป็นสิง่ทีโ่ดดเดน่อยูภ่ายใน และบรเิวณรูปปั้นนี้ยังมทีหารยนืเฝ้า
อยู่ดว้ย และจะมีการเปลี่ยนเวรยามกันทุกชั่วโมง นักท่องเที่ยวมักจะมายืนมุงดูกันเสมอๆ 
นอกจากนัน้แลว้ดา้นนอกยงัมจีดุทีถ่อืวา่เป็นจดุถา่ยรปูทีม่ ีฉากหลังเป็นววิตกึไทเป 101 ทีส่วยงาม  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนเูสีย่วหลงเปา  (11) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ MITSUI OUTLET MALL แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีเ่ป็น 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 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  
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20.05 น.  เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ  THAI AIRWAYS 
(รวมนํา้หนกักระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิที ่TG635 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

22.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์
และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 
หมายเหต ุ!! หากทางสายการบนิไทย (TG) มกีารประกาศปรบัราคาภาษนํีา้มนัเพิม่ข ึน้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทวัรข์ ึน้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วกําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืง
ใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื ชาอูห่ลง, ขนมพายสบัปะรด, DUTY FREE, ศนูย์
สรอ้ยสุขภาพ ซึ่งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนื่องจากมีผลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บั
นกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บั
ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
ของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น  
 

** ราคาสําหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 16,888 บาท ** 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตาม
กฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 รวมน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ํ้าหนัก 30 กโิลกรัม  
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

คา่ธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 
วันทําการ (สําหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซีา่ ทาง
บรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน้ําหนักตามสาย
การบนิกําหนด 

× คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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× คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,000 NTD /ทา่น/ทรปิ) ใน

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ตํา่ 32 ทา่น หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านชําระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช ําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ  ์

• ส่งร ายช ือ่สํารองทีน่ ัง่  ผ ูเ้ด นิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport)  โดยเซ็นตช์ ือ่
พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร / /  [หาก
ไม ่ส่งสํา เนาหนงัสอืเด นิทาง (Passport)  มาให ้ทางบร ษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม ่ร บัผ ดิช อบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสก ุล และอ ืน่ๆ เพ ือ่ใช ใ้นการจอง
ต ัว๋เคร ือ่งบนิท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื
หนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่
ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่า
ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
32 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

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

6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

17. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

18. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
19.  

**สําคญั!! บรษิทั ทาํธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้  
ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการ
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและไตห้วนั ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของ 

ทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 
 

 


