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ไตห้วนัอาลซีาน เกาสง 
6วนั5คนื (TG) 

กาํหนดการเดนิทาง เดอืนเมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยสายการบนิTHAI AIRWAYS (TG) 

 น ัง่รถไฟโบราณชมดอกซากรุะจะบานสะพร ัง่ณอทุยานอาลซีาน 
 วดัโฝวกวงซนั ชมความอลงัการของพทุธศาสนานกิายมหายาน 
 ชอ้ปป้ิง E-DA Outlet Mall ทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั 
 ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนัณตกึไทเป 101 
 ชมิชอ้ปชวิณตลาดลิว่เหอ ตลาดฟ่งเจีย่ตลาดซเีหมนิตงิตลาดซือ่หลนิ 
 เมนพูเิศษ... ปลาประธานาธบิด,ีเส ีย่วหลงเปา,สกุีส้ไตลไ์ตห้วนัTAKAO 

 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ่) 
  

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น (ทา่นละ) 

เด็ก 2-12 ปี 
(เสรมิเตยีง/

ไมเ่สรมิเตยีง)
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ทา่นละ 

วนัที ่11 - 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 32,888 32,888 6,000 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร–ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู–ิทา่อากาศยานนานาชาต ิ
 เถาหยวน- เมอืงเจยีอี ้- หมูบ่า้นญีปุ่่ นฮโินก ิ
05.30น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4ประต4ูเคาทเ์ตอร์ สายการบนิไทย

แอรเ์วย(์TG)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 
[สําคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรปูเขา้เมอืง
ไตห้วนัหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

08.25 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ THAI 
AIRWAYS(รวมนํา้หนกักระเป๋า 30 Kg)เทีย่วบนิที่TG632(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร
บนเครือ่ง) 

13.05 น. ถงึทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วันผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ(เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

บา่ย บรกิารอาหารเทีย่งแบบกลอ่ง Bubble Milk + Cake(1) 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี(้ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 2.40 ช ัว่โมง)เป็นเมอืงเล็กๆทีแ่ยก

การปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจยีอีม้ลีักษณะเป็นพืน้ทีร่าบตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้อง
ไตห้วันถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาดา้นหนึง่และอกีดา้นตดิกบัทะเลเทศมณฑลเจยีอีเ้ป็นเพยีงมณฑล
เดยีวในไตห้วันทีม่ถีงึสามอทุยานแหง่ชาต ิ(National scenic area)  

 จากนัน้นําทา่นสู่ หมูบ่า้นญีปุ่่ น HINOKI 
VILLAGEอดตีเป็นบา้นพักของทหารญีปุ่่ น
ในชว่งปกครองไตห้วันภายในหมูบ่า้นจะเป็น
บา้นเกา่สไตสญ์ีปุ่่ นชัน้เดยีวปัจจบุนัเป็นรา้นขาย
ของเกไ๋กม๋ากมายรวมไปถงึยงัมพีพิธิภณัฑท์ี่
บอกเลา่เรือ่งราวในอดตีของทีน่ีด้ว้ยใหท้า่นได ้
ชมเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและถา่ยรปูกบัววิ
สวยๆทีไ่มค่วรพลาดไดเ้วลาอนัสมควร 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (2) 
ทีพ่กั โรงแรม Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง เมอืงเจยีอี ้- อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - น ัง่รถไฟโบราณ-ชมิชาอูห่ลง - เมอืงเกาสง  
  โดมแหง่แสง -ตลาดกลางคนืลิว่เหอ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานในเขตเมอืงเจยีอีซ้ ึง่เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของ
ไตห้วันอยูส่งูจากระดับน้ําทะเล2 ,700เมตรเป็น
อทุยานทีม่คีวามสวยงามมากนําทา่นเปลีย่น
บรรยากาศ น ัง่รถไฟโบราณ ซึง่ทางรถไฟของ
อาลซีานถอืไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณทีต่ดิ
อนัดับ1ใน3ทางรถไฟโบราณที ่สวยทีส่ดุในโลก
ใหท้า่นไดด้ืม่ดํากบัธรรมชาตขิองตน้สนสงูชนัที่
มอีายกุวา่พันปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา
และตน้ไมน้านาพันธุซ์ ึง่เป็นอทุยานทีม่คีวาม
สมบรูณ์อยูม่ากตลอดสองขา้งทาง 
หมายเหต ุ: ชว่งกลางเดอืนมนีาคม – เมษายนของทกุปีเป็นฤดใูบไมผ้ลดิอกซากรุะจะบาน
สะพร ัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศใหท้า่นไดช้ืน่ชมความ
งดงามพรอ้มถา่ยรปูดอกซากรุะทบีานสะพรงัรอตอ้นรบัทา่น 
นําทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง (WolongTea)ชา
ไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลกูกนัมากทางแถบอาลี
ซาน ดว้ยสภาพอากาศบนพืน้ทีส่งูและอากาศ
ทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ีทํ่าใหช้าทีน่ีม่รีสชาตดิี
กลมกลอ่ม และพันธุช์าของทีน่ีย่งัเป็นพันธุช์า
ทีนํ่ามาปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนอืของ
ประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้
เป็นของฝากตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเกาสง (ใชเ้วลา

เดนิทาง ประมาณ 3 ช ัว่โมง) 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่โดมแหง่แสง (Dome of Light Formosa Boulevard)เป็นโดมกระจกสี
แกว้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยูภ่ายในสถานรีถไฟใตด้นิ MRT Formosa Boulevard Station โดด
เดน่ดว้ยศลิปะบนกระจกหลากสจํีานวนกวา่ 4 ,500 ชิน้ ถา่ยทอดเรือ่งราวการเกดิของชวีติมนุษย์
ผา่นกระจกส ีแบง่ออกเป็น 4 สว่น คอื ดนิ น้ํา แสง และไฟ กลายเป็นงานศลิปะใจกลางสถานรีถไฟ
ใตด้นิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ถกูออกแบบโดย Narcissus Quagliataศลิปินชาวอติาล ีใชเ้วลากอ่สรา้ง
โดมนีน้านถงึ 4 ปี และสถานนรีถไฟฟ้าใตด้นิแหง่นีย้งัเป็นหนึง่ในสถานทีีส่วยทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 
ถอืเป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องเมอืงเกาสงทีม่าแลว้ไมค่วรพลาด 

 มุง่หนา้สู ่ตลาดกลางคนืลิว่เหอ(Liuhe Night Market) เป็นตลาดไนทม์ารเ์ก็ตชือ่ดังทีส่ดุของ
เมอืงเกาสงทีร่า้นคา้มากมายตาม 2 ขา้งทาง มขีายตัง้แต ่ของกนิเลน่ อาหาร เครือ่งดืม่ คาเฟ่ ของ
เลน่ ของสะสม ของฝาก ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 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) 

นําทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake)ขนมทีถ่อืไดว้า่มแีหลง่กําเนดิมา
จากเกาะไตห้วัน เนือ้แป้งหอมเนยหอ่หุม้แยมสบัปะรด รสชาตมิีความหวาน  และความมันของเนย
เล็กนอ้ย  ผสมกบัรสเปรีย้วของสบัปะรด  ทําใหม้รีสชาตทิีก่ลมกลอ่มจนเป็นทีน่ยิม  ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็น
เอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใคร ทําใหข้นมพายสบัปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะไตห้วัน ไมว่า่ใครที่
ไดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยงัมขีนมอกี
มากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหท้กุทา่นเดนิ
เลอืกซือ้ขนม 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัโฝวกวงซนั (FoGuang Shan Temple)ศาสนสถานทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของไตห้วัน มทีัศนยีภาพ การตกแตง่ทีง่ดงาม ให ้
ความรูเ้กีย่วกบัศาสนาพทุธทัง้นกิายหนิยานและ
มหายาน วัดแหง่นีส้รา้งดว้ยเงนิบรจิาค จากผูศ้รัทธา 
รวมราคาหลักหมืน่ลา้นบาท สรา้งขึน้ในปี 1967 
พระภกิษุ ภกิษุณี ตอ้งปฏบิตังิานทีว่ัดทกุวัน มกีาร
ฝึกฝนเรือ่งบคุลกิภาพตา่งๆ เพือ่ตอ้นรับนักเดนิทาง
จากทั่วโลก ภายในมพีระเจเดยี์ 8 องค ์(อรยิมรรคมี
องค ์8) พระประธานใหญเ่ป็นพระพทุธรปูองคใ์หญ่
วจิติรงดงาม  ทีน่ีเ่ป็นหนึง่ในสถานทีท่ีค่ณุตอ้งมา 
เพราะวา่เป็นวัดพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน รวมถงึมี
พระองคใ์หญม่ากๆ รายลอ้มดว้ยเจดยี ์
ทา่นเดนิทางสู ่E-Da Outlet Mallเป็นเอาทเ์ลทยอดนยิมของเมอืงเกาสง ตัง้อยูใ่นโครงการ E-
DA World ทีน่ีเ่ป็นแหลง่รวมหา้งรา้นคา้มากกวา่ 300 รา้น มทีัง้สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกและ
สนิคา้แบรนดไ์ตห้วัน ซึง่มกีารลดราคาตลอดทัง้ปี ทีน่ีไ่มไ่ดม้เีพยีงแคร่า้นคา้เทา่นัน้ แตย่งัมโีรง
ภาพยนตร ์สวนสนุก รา้นอาหาร และรสีอรท์อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงอกีดว้ย  

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ณ E-Da Outlet Mallเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
เดนิทางสู่เมอืงไถจง ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่นัดบัที ่ 3 ของ
มณฑลไตห้วัน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 
นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นสายรุง้ ( Rainbow Village) สถานทีเ่ชค็อนิชคิๆ ในเมอืงไถจง 
ไตห้วัน เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ สสีนัสดใส ทีโ่ดดเดน่สะดดุตา เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุ
สงครามกลางเมอืงของจนีทีล่ีภ้ัยมาอยูก่นัทีไ่ตห้วัน ทีต่อนแรกก็เกอืบจะถกูรือ้ทิง้ แตไ่ดม้ี
ทหารเกา่ชือ่ Huang Yung-Fu ปัจจบุนัอาย ุ95 ปี (2018) หรอืเรยีกกนัวา่ อากงฝ ูเป็นคนวาด
รปูและลวดลายตา่งๆ นี้เองทัง้หมด เป็นการสง่ทา้ยกอ่นทีจ่ะจากไป  หมูบ่า้นสายรุง้แหง่นี้
ชือ่เสยีงระดบัประเทศ และมกีารประกาศจากทางรัฐบาลใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ และกลายเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของเมอืงไทจง 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่( Feng Chia Night Market)ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่
ทีส่ดุของประเทศไตห้วันมคีวามน่าสนใจอยูท่ีค่วามเป็นทอ้งถิน่และของกนิตา่งๆทัง้อาหารทอ้งถิน่
และอาหารนานาชาตสิไตล์Street Food ทําใหด้งึดดูทัง้นักทอ่งเทีย่วและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมายมี
สิง่ทีน่่าสนใจสําหรับคนทกุเพศทกุวัยเชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนัTAKAO 1 เซ็ท/ทา่น(6) 
ทีพ่กั โรงแรม Talmud Yuan De Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ ไทจง - หนานโถว - วดัจงไถซาน - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง่ 
 วดัเหวนิหวู-่ ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงหนานโถว  (ใชเ้วลา เดนิทาง
 ประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 

นําทา่นนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัจงไถซาน(Chung Tai 
Chan Monastery)วัดใหญท่างภาคกลางของไตห้วัน วัด
แหง่นีเ้ป็นวัดทีก่อ่สรา้งขึน้จากพลังแรงศรัทธาเลือ่มใสของ
เหลา่ศษิยย์านุศษิยแ์ละประชาชนทีร่ว่มกนับรจิาค รว่มลงแรง
ลงใจใหก้บัพทุธศาสนา ทัง้ยงัเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่หีอ้ง
ศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและไดช้ือ่วา่เป็นวัดทีท่ันสมยั
ทีส่ดุแหง่หนึง่ในไตห้วัน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนปูลาประธานาธบิด(ี8) 
บา่ย  นําทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  (Sun Moon Lake)ทะเลสาบน้ําจดืทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเมอืงหยชูมีณฑลหนานโถวทาง
ตอนกลางของเกาะไตห้วันตัง้อยูส่งูเหนอืกวา่
ระดับน้ําทะเลประมาณ  748 เมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดกวา่  5.4 
ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญม่คีวาม
สงูตัง้แต ่600-2,000 เมตร สลับกนัไปจนเกดิเป็นววิทวิเขา
ทีส่วยงาม จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “สวสิเซอรแ์ลนด์
แหง่ไตห้วัน ”จดุเดน่คอืพืน้น้ําสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกาย
อยา่งสวยงาม เมือ่มองในมมุสงู ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมี
ลักษณะคลา้ยกบัพระอาทติย ์และทางดา้นตะวันตกจะ
คลา้ยกบัพระจันทรเ์สีย้วโดยมเีกาะลาลเูป็นตัวแบง่อาณา
เขตอยูต่รงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของชือ่ ทะเลสาบสรุยินั
จันทรานอกจากทวิทัศนธ์รรมชาตทิีส่วยงามแลว้บรเิวณรอบๆทะเลสาบยงัรายลอ้มไปดว้ยวัดวา
อารามนอ้ยใหญท่ีส่วยงามอกีหลายแหง่ สถานทีแ่หง่นีจ้งึนับเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสดุโรแมนตกิยอด
นยิมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก 
เดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple)นมสัการพระอฐัขิองพระพทุธเขา้ทีอ่นัเชญิ
มาจากชมพทูวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสรุยินัจันทรา วัดนีม้รีปูปัน้พระ
ถังซมัจ๋ังใหน้มสัการอกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงามและพพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงประวัตขิองพระถังซํา
จ๋ังภายในวัดมบีรรยาการทีส่วยเงยีบสงบ 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัเหวนิหวู่  
(WenwuTemple) นักทอ่งเทีย่วชาวไทยนยิม
เรยีกวา่ วัดกวนอตูัง้อยูด่า้นเหนอืของทะเลสาบสรุยินั
จันทราเป็นวัดศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ของไตห้วัน 
สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการเลอืกใช ้
สจีะคลา้ยคลงึกบัพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืง
ปักกิง่ ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิ
ออ่น2ตัวซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วันภายใน
จะเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปัน้ของศาสดาขงจือ้เทพเจา้
แหง่ปัญญาและเทพกวนอเูทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวน
อเูป็นอยา่งมากเพราะมคีวามเชือ่วา่เทพเจา้กวนอเูป็นภาคหนึง่ขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจ่ตุลิงมา
โปรดสตัว ์เชือ่กนัวา่บารมขีองทา่นสามารถขจัดภตูผปีีศาจคลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุน
ใหก้จิการเจรญิรุง่เรอืง 
เดนิทางสู ่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)เมอืงหลวงของประเทศไตห้วัน 
ศนูยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย มปีระชากร
ประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืงไทเปถกูสรา้งขึน้ตัง้แตป่ลายศตวรรษที ่19 สมยัราชวงศช์งิ มอีายกุวา่ 
130 ปีมาแลว้ แตย่งัคงรักษาไวซ้ ึง่วัฒนธรรมอนัเกา่แก ่อยา่งเชน่ โบราณสถาน ถนนสายเกา่ และ
วัดวาอาราม ทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตรอ์ยูม่ากมาย ปัจจบุนัไทเปเป็นหนึง่ในเมอืงขนาดใหญใ่น
ทวปีเอเชยีทีม่ยีา่นการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง มอีาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามคํ่าคนืทีค่กึคัก และระบบ
คมนาคมขนสง่สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทีต่ัง้ของตกึ Taipei 101 ซึง่เคยเป็นตกึทีส่งู
ทีส่ดุในโลก และมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (XimendingNight Market)ไนทม์าเก็ตทีม่ี
ชือ่เสยีงอกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ย
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กบัยา่นสยามสแควรข์องกรงุเทพ ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมยัของเหลา่วัยรุน่ไตห้วันและนักทอ่งเทีย่ว 
สนิคา้ทีน่ีจ่ะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทั่วไปและสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, 
Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝากกิ๊ฟชอ็ปสไตลว์ัยรุน่มากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮง
เอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ีห่ลากหลาย เช ิญทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ… . เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ ไทเป-ตกึไทเป  101 (ไมร่วมคา่ขึน้ ตกึช ัน้ 89)-ศนูยส์รอ้ยสขุภาพและ DUTY FREE-

อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก–ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 นําทา่นถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 (Taipei 101)ตกึ

ระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วันและเคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุใน
โลกในปีค .ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดนิ  509.2 
เมตรมทีัง้หมด 101 ชัน้ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหอ้ง
สรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆโดยมสีนิคา้มากมาย
ใหท้า่นเลอืกชอ้ปทัง้สนิคา้ทั่วไปไปจนถงึสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมายเชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, 
Omega เป็นตน้ชัน้  6-8 เป็นศนูยก์ลางหอ้ง
คอนโทรลของตกึชึน้  9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่
ชัน้ 85 เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟชัน้  88,89,91 
เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจดุชมววิและชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิส
ของทมีงานตกึไทเป  101 ตกึนีถ้กูออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วันคอืซวีายลโีดยรปูแบบของ
อาคารเป็นการผสมผสานกนัอยา่งลงตัวระหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อืเทคโนโลยลีด
อนัตรายจากแรงลมและแผน่ดนิไหวหรอืระบบลกูตุม้แดมเปอรอ์นัทันสมยัมน้ํีาหนักถงึ  660 
เมตรกิตันกบัการตกแตง่ดว้ยรปูหัวมงักรทีม่มุอาคารทัง้ 4 ดา้นทกุชว่งชัน้เพือ่ขบัไลภ่ตูผิปิีศาจตาม
หลักความเชือ่และคําบอกเลา่ของซนิแสนอกจากนัน้ตกึนีย้งัมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกทีค่วามเร็ว  
1,080 เมตรตอ่นาทใีช ้

 เวลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยงัชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้ 
 (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ข ึน้จดุชมววิช ัน้ 89 ราคา 600 NT 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนอูาหารเสีย่วหลงเปา(10) 
 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Power Center)เป็นศนูยเ์ครือ่งประดับที่

ทําจากเจอรเ์มเนยีมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ไมเกรนปวด
กลา้มเนือ้ ปวดขอ้ และยงัสามารถดดูรังสตีา่งๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีากโทรศัพทม์อืถอื ได ้
อกีดว้ย เจอรเ์มเนยีมถอืเป็นเครือ่งประดับล้ําคา่ของไตห้วันมาตัง้แตโ่บราณจนถงึปัจจบุนั 
นอกจากนัน้ยงัม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วันและ
เป็นทีน่ยิมอยา่งมากในเอเชยี) และภายในรา้นจะมสีนิคา้ ปลอดภาษี DUTY FREEซึง่มสีนิคา้แบ
รนดเ์นมชัน้นําใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ 
นําทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)สถานที่
ทีถ่อืไดว้า่เป็นสญัญลักษณ์ของประเทศอกีแหง่หนึง่ 
ตัง้โดดเดน่อยูก่ลางจตรัุสเสรภีาพถกูสรา้งเพือ่รําลกึ
และเทดิทนูถงึอดตีประธานาธบิด ีเจยีงไคเชค็ ผูนํ้าที่
ไดรั้บความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอยา่ง
ยาวนาน สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบ
จนี ตัวอาคารเป็นสขีาว ผนังทําดว้ยหนิออ่นทัง้ 4 ดา้น 
หลังคาสน้ํีาเงนิรปูทรง 8 เหลีย่ม สว่นบนเป็นรปูทรง
พรีะมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรงุปักกิง่ 
ประเทศจนี บนัไดดา้นหนา้มทีัง้หมด  89 ขัน้เทา่กบั
อายขุองทา่นประธานาธบิดภีายในอาคารจะมรีปูปัน้จําลองของทา่น เจยีงไคเชค็ ทําขึน้มาจากทอง
สมัฤทธิข์นาดใหญใ่นทา่น่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรปูปัน้ของทา่นในทีอ่ ืน่ๆซึง่จะมทีหารยนืเฝ้า
ไว  ้2 นายอยูต่ลอดเวลากําแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาทีท่า่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คําคอื 
จรยิธรรมประชาธปิไตยและวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร”ซึง่มี
ขึน้ทกุๆตน้ชัว่โมงตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 น. 
นําทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ (Shilin Night Market)เป็นหนึง่ในตลาดไนทม์าร์
เก็ตทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงไทเป  ทีน่ี่แบง่ออกเป็น 2 โซนหลักๆคอืโซนตลาดในอาคารเกา่เป็น
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รา้นอาหารและขนมมทีัง้แบบแผงลอยและทีเ่ป็นรา้นเล็กๆ ทีเ่นน้ขายอาหารแบบทอ้งถิน่ของ
ไตห้วันสไตล ์Street Food  และอกีโซนทีเ่ป็นตรอกแยกยอ่ยรอบๆซึง่จะขายของผสมกนัไปทัง้
รา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของเลน่ ของฝาก เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งสําอางค ์เครือ่งประดับ 
ของทีร่ะลกึ รา้นคาราโอเกะ และอืน่ๆ 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ … . เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก รา้นเครือ่งสําอางค-์อนสุรณ์สถาน ซุนยดัเซน- MITSUI OUTLET MALL 
 ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ รา้นเครือ่งสําอางค(์Cosmetics Shop)ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน หนึง่ใน
สถานทีช่อ้ปป้ิงทีต่อ้งไปเยอืนสกัครัง้ เพราะเครือ่งสําอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถกูวา่ทีป่ระเทศ
ไทยมาก  ไมว่า่จะเป็นแบรนดท์ีผ่ลติขึน้เองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  
รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ ผลติภณัฑจ์ากประเทศเกาหล ีหรอืแมก้ระทัง้ญีปุ่่ นอยา่ง Shiseido, Biore, 
Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถกูพอๆ กบัประเทศทีนํ่าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถกูกวา่
ดว้ยซ้ํา  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   
นําทา่นเดนิทางสู่อนสุรณ์สถาน ซุนยดัเซน( National Sun Yat-sen Memorial Hall)
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไทเป บนเกาะไตห้วัน ดร.ซนุ ยตัเซน เป็นผูนํ้าการปฏวิัต ิโคน่ลม้การปกครองของ
ราชวงศช์งิ ทําใหร้ะบอบสมบรูณาญาสทิธริาชทีป่กครองจนีเป็นเวลาหลายพันปียตุลิงในทีส่ดุ 
นอกจากนัน้เขายงัเป็นผูท้ีม่จีติใจรักชาต ิและทุม่เทสมองและจติใจเพือ่ตอ้งการสรา้งจนีใหเ้ป็น
ประเทศทีเ่จรญิรุง่เรอืง จงึไดรั้บฉายาวา่เป็น "บดิาแหง่สาธารณรัฐจนี" ภายในอนุสรณ์สถานนี ้จัด
แสดงประวัตขิอง ดร.ซนุ ยตัเซน รวมไปถงึขา้วของเครือ่งใชเ้สือ้ผา้ของทา่นยามมชีวีติ และมรีปู
ปัน้ขนาดใหญข่อง ดร.ซนุ ยตัเซนเป็นสิง่ทีโ่ดดเดน่อยูภ่ายใน และบรเิวณรปูปัน้นีย้งัมทีหารยนืเฝ้า
อยูด่ว้ย และจะมกีารเปลีย่นเวรยามกนัทกุชัว่โมง นักทอ่งเทีย่วมกัจะมายนืมงุดกูนัเสมอๆ 
นอกจากนัน้แลว้ดา้นนอกยงัมจีดุทีถ่อืวา่เป็นจดุถา่ยรปูทีม่ ีฉากหลังเป็นววิตกึไทเป 101 ทีส่วยงาม  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(12) 
บา่ย นําทา่น เดนิทางสู ่ MITSUI OUTLET MALLแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีเ่ป็น OUTLET 

MALL ขนาดใหญ ่สว่นใหญจ่ะเป็นแบรนดท์ีเ่หลา่นักชอ้ปป้ิงรูจั้กกนัอยูแ่ลว้ เชน่ Armani, Coach, 
Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, 
adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกีมากมายดว้ยราคาสนิคา้ทีถ่กูกวา่ราคาตลาดทั่วไป 35% – 70% 

 
 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวนเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

20.05น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ โดยสายการบนิTHAI AIRWAYS(รวม
นํา้หนกักระเป๋า 30 Kg)เทีย่วบนิทีT่G635(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

22.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
หมายเหต ุ!! หากทางสายการบนิไทย (TG) มกีารประกาศปรบัราคาภาษนํีา้มนัเพิม่ข ึน้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทวัรข์ ึน้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วกําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืง
ใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ชาอูห่ลง,ขนมพายสบัปะรด , DUTY FREE, ศนูย์
สรอ้ยสขุภาพ และรา้นเครือ่งสําอางคซ์ึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร์
จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม   การ
บรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และ ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ณ วนัทีม่กีารลง
รา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 
NTD/ทา่น/รา้น 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 19,888 บาท** 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 
การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตาม
กฎหมายของประเทศ ไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
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 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ไตห้วัน สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ไตห้วันมี

คา่ธรรมเนยีม 1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 
วันทําการ (สําหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใชว้ซีา่ ทาง
บรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด30กโิลกรัม/ทา่นสว่นเกนิน้ําหนักตามสายการ
บนิกําหนด 

× คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
× คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  (รวมทา่นละ  1,500 NTD /ทา่น/ทรปิ) ใน

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 10 ทา่นหากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช ําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ  ์

• สง่รายช ือ่สํารองทีน่ ัง่ ผ ูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่
พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร / /  [หาก
ไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบ
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คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกลุ และอ ืน่ๆ เพ ือ่ใช ใ้นการจอง
ต ัว๋เคร ือ่งบนิท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอื
หนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื
เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่
ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

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

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
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16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ500NTD/ทา่น/รา้น 

17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเิชน่นัน้ทาง
บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้  

18. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีเ้มือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


