
#10403 ทัวรไตหวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแหงชาติเยหล่ิว
ตึกไทเป101 ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา บิน BR
ทัวรไตหวัน ไทเป หมูบานโบราณจ่ิวเฟน อุทยานแหงชาติเยหล่ิว หมูบานสือเฟน
วัดหลงซานซ่ือ อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป วัดจงไถฉาน ฝงเจ่ีย
ไนทมารเก็ต หมูบานสายรุง ตึกไทเป 101(รวมขึ้นลิฟทที่เร็วที่สุดในโลก)



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน - อุทยานเหย
หลิ่ว - เมืองผิงซี - หมูบานโบราณฉือเฟ่ิน   

MARRIOTT HOTEL
TAIPEI หรือเทียบเทา

3 รานคาปลอดภาษี - วัดหลงซันซ่ือ - อนุสรณเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป
- ศูนยเจอมาเน่ียม - ซีเหมินติง - เมืองเถาหยวน   

NOVOTEL HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 หนานโถว - วัดจงไถซานซ่ือ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู หรือ
วัดกวนอู - ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต - อาบน้ําแร   

THE SUN HOTSPRING
HOTEL หรือ FRESH
FIELDS HOTEL หรือเทียบ
เทา

5 หมูบานสายรุง - รานเหวยเกอ / รานพายสับปะรด - รานเคร่ืองสําอาง - ตึก
ไทเป 101 - ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 เม.ย. 62 - 4 พ.ค. 62 ฿33,888 ฿33,888 ฿33,888 ฿9,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - หมูบานโบราณจิ่วเฟน - อุท
ยานเหยหล่ิว - เมืองผิงซี - หมูบานโบราณฉือเฟน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

Premium Economy Class ( Elite class ) จะมีชองเช็คอินสําหรับ elite class แยกตางหากไดน้ําหนักกระเปา 35 กก.

ท่ีน่ังบนเครื่องจัดวางเป็นแบบ 2-4-2 แตละไฟลทบินมีเพียง 48 ท่ีน่ังเทาน้ัน ชองระยะหางระหวางแถวมีความกวางถึง 38
น้ิว (seat pitch) ความกวางของเกาอ้ี 19.5 น้ิวและปรับเอนนอนไดถึง 45 องศา ทานจะไดพบกับความสะดวกสบายและหรูหรา
ท่ีแตกตางจาก economy class อยางชัดเจนระบบความบันเทิงเป็นจอสัมผัสรุนใหม (touch screen) จอใหญเห็นชัดเจน
พรอมหูฟังรุนพิเศษแบบตัดเสียงรบกวนจากรอบขางทําใหทานไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับระบบเอนเตอรเทนเมนทระหวาง
การเดินทางแบบไมมีสะดุดทัง้ไปและกลับ

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร R สายการบิน EVA (BR) รวมน้ําหนักกระเปา 35
กิโลกรัมโดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาแบบปิคนิคบนรถ (แฮมเบอรเกอร + เครื่องด่ืม)

02.15 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR เท่ียวบินท่ี BR206
(มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง)

06.50 น. ถึงทาอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชัว่โมง) พา
ทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหลงเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตัง้แตสมัยกษัตริยกวงสวี ้สมัยราชวงศชิง
มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี แตในยุคปัจจุบันน้ีท่ีหมูบานจ่ิวเฟ่ินเป็นหมูบานท่ีมีการขายของพ้ืนเมือง ทัง้ขนมพ้ืน
เมือง อาหาร และของฝากแบบพ้ืนเมืองหรือท่ีเราเขาใจกันงายๆ คือหมูบาน OTOP

*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปล่ียนรถเป็นรถเมลแบบทองถิ่นขึน้และ
ลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน ***



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! กุงมังกร อาหารทะเลสไตลไตหวัน

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหล่ิว อุทยานแหงน้ีตัง้อยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลม
ย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปรางลักษณะตางๆ ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ

จากน้ันนําทานเดินทางสู เขตผิงซี ท่ีน่ีเริ่มโดงดังและมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมากันมากขึน้ หลังจากท่ีภาพยนตรรักโรแมน
ติกชื่อดังของไตหวัน เรื่อง You Are the Apple of My Eye ออกฉายเมื่อปี 2011 ซ่ึงมีเสนทางรถไฟสายผิงซีเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีถายทําของภาพยนตรเรื่องน้ี ทําใหท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหน่ึงในเสนทางรถไฟสาย โรแมนติกของไตหวัน

และอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวของเขตผิงซีน่ันก็คือ หมูบานสือเฟิน เป็นหมูบานเล็ก ๆ ท่ีมีทางรถไฟสายผิงซีว่ิงผานตรงกลาง
หมูบาน สองขางทางเป็นรานขายของท่ีระลึกท่ีเกี่ยวกับโคมไฟขงหมิงท่ีเป็นสัญลักษณของหมูบานแหงน้ี ท่ีน่ีมีเทศกาล PINGXI
SKY LANTERN FESTIVAL หรือเทศกาลปลอยโคมลอยขงหมิงจัดขึน้ทุกปีในชวงระหวางตรุษจีน

(ไมรวมคาโคมขงหมิง)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมืองรสเลิศ        

นําคณะเขาสูท่ีพัก โรงแรม MARRIOTT HOTEL TAIPEI ระดับ 5 ดาว

ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน

 เชา

ทาอากาศยานไตหวัน เถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็นทา
อากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐจีน

หมูบานโบราณจ่ิวเฟิน ตัง้อยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง และเป็นถนนคนเดินเกาแกท่ี
มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในไตหวัน ท่ีน่ีก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป ดวยคะ แคใชเวลาเดินทาง
น่ังรถประมาณ 1 ชม. นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบนภูเขากันแลวยังมีตลาดเกาให
เดินเลนชอปป้ิงอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารทะเลสไตลไตหวัน

อุทยานเหยหลิ่ว

เมืองผิงซี

 บาย

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ี
มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล ทําใหทรายมีรูป
รางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึง้ซ่ึงมีชื่อ
เสียงท่ัวทัง้เกาะไตหวัน และ ท่ัวโลก

เขตผิงซีตัง้อยูในเมืองซินเปย มณฑลไตหวันของจีน เป็นเขตภูเขา และมีประชากรนอย
สุดในเขตตางๆ ของเมืองซินเปย เมื่อปี 2011 หรือ "สาวท่ีพวกเราจีบดวยกันในสมัยน้ัน"
ของไตหวัน ทําใหผูคนรูจักถึงความเป็นโรแมนติกของเขตผิงซี เพราะในหนังมีฉากแสน
สวยงามของสายรถไฟสายผิงซี ผูคนท่ีน่ีใชชีวิตท่ีเรียบงาย สายรถไฟเป็นสวนประกอบ
สําคัญในชีวิตและความทรงจําของชาวผิงซีดวย หลังจากไดดูหนังเรื่องดังกลาวแลว นักทอง
เท่ียวตางถิ่นตางพากันไปน่ังรถไฟท่ีน่ี เพ่ือสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกเหมือนในหนัง
ผิงซีจึงมีบรรยากาศคึกคักมากขึน้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 รานคาปลอดภาษี - วัดหลงซันซ่ือ - อนุสรณเจียงไคเช็ค -
ตลาดปลาไทเป - ศูนยเจอมาเน่ียม - ซีเหมินติง - เมืองเถาหยวน

*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปล่ียนรถเป็นรถเมลแบบทองถิ่นขึน้และ
ลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน ***

หมูบานโบราณฉือเฟน
หมูบานโบราณฉือเฟ่ิน (Shifen Village) เป็นหมูบานเล็กๆ ตัง้อยูในพ้ืนท่ีของเมืองผิงซี
เป็นหมูบานท่ีมีทางรถไฟพาดผานกลางหมูบาน ถือวาเป็นหมูบานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว
อีกทัง้ท่ีแหงน้ียังขึน้ชื่อในเรื่องของการปลอยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ท่ีแหงมี
จะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวัน
ท่ี 15 ของเดือน 1

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 MARRIOTT HOTEL TAIPEI หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานช็อปป้ิงสินคาท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคาแบรนดเนมชัน้นําใหทานไดเลือกซ้ือ ในราคาโปรโมชัน่ท่ีจะทําให
ทานไดสวนลดมากมาย สินคาแนะนํา ! เซ็ทชุดน้ําหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย่ีหอตาง ๆ มีใหเลือกมากมาย

จากน้ันนําทานสู วัดหลงซานซ่ือ เป็นวัดเกาแกท่ีสรางขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือไดวาเป็นวัดพุทธท่ีเกาแกท่ีสุดในไตหวันก็วา
ได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลา
เทพเจาท่ีไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝีมือท่ีหาไดยากในปัจจุบัน

นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรางขึน้เพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ปี สราง
แลวเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนท่ีสําคัญคือหองแกลล
อรี่รูปภาพตางๆ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี ้TAKAO 1 ทาน / เซ็ท

นําทานสู Taipei Fish market ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศ
ตลาดอาหารทะเลซีฟ ูดคลายของญ่ีปุนแตไมตองไปถึงญ่ีป ุน ทานจะไดเห็นบรรยากาศการซ้ือขายอาหารทะเลแบบสด ๆ และมี
สินคาหลากหลายใหเลือกชม

ชอปป้ิงศูนยสรอยสุขภาพ Germanium ท่ีขึน้ชื่อเรื่องสรอยขอมือ Germanium ท่ีประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจ
อมาเน่ียม ท่ีมีคุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีขึน้ เพ่ิมความกระปรีก้ระเปรา และคลาย ความเครียด

ชอปป้ิงยาน ซีเหมินติง ถือวาเป็นแหลงชอปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสุดของไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือ
สยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคา

เดินทางสูเมืองเถาหยวน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็ครอนสไตลไตหวัน พรอมบุบเฟตอาหารรอน

นําคณะเขาสูท่ีพัก โรงแรม NOVOTEL HOTEL ระดับ 5 ดาว

รานคาปลอดภาษี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

้ ่ ่ ้



วัดหลงซันซื่อ

อนุสรณเจียงไคเช็ค

ชอปป้ิงสินคา ณ รานคาปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคาแบรนดเนมชัน้นําใหทาน
ไดเลือกซ้ือมากมาย

วัดหลงซาน หรือบางที เราจะไดยินวา หลงซานซ่ือ เป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในไทเป ชื่อไทย จะ
ชื่อวาวัดเขามังกร วัดหลงซานถูกสรางขึน้เมื่อปี 1738 เมื่อสงครามโลก วัดเสียหายอยาง
หนักจากการทิง้ระเบิดพลาดเปา พอสงครามยุติ ทางการก็เลยไดทําการซอมแซมวัด บูรณะ
ขึน้มาใหม

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน ขนาดใหญ อยูเขตจงเจิ้
นของเมืองไทเป อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึน้เพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค
มีสนามหญาสวนดอกไมเป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไตหวัน เป็นตัวแทนของทองฟา
พระอาทิตยและเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป เป็นสัญลักษณแหงอิสรภาพ ความเสมอภาค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร สุกี ้TAKAO 1 ทาน / เซ็ท

ตลาดปลาไทเป

ศูนยเจอมาเนี่ยม

ซีเหมินติง

เมืองเถาหยวน

 บาย

ตลาดปลาไทเป ซ่ึงเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ ซ่ึงเป็นตลาดติดแอร มีขาย
อาหารทะเลทัง้แบบสดๆ และแบบสําเร็จท่ีพรอมรับประทานไดทันที ทานสามารถเลือกซ้ือ
ชิมและลิม้ลอง ทัง้ซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอนสดๆ ปูอลาสกา หอยนางรมสด กุง หอยเซลล
ขาวป้ันหนาตางๆ ขนม ผลไม ท่ีพรอมรับประทานไดเลย

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด เป็น
สินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชัน่ เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี

ทศมณฑลเถาหยวน เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีเมืองหลวงชื่อ
เถาหยวนซิตี้

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร สเต็ครอนสไตลไตหวัน พรอมบุบเฟตอาหารรอน

 NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 หนานโถว - วัดจงไถซานซ่ือ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวิน
หวู หรือ วัดกวนอู - ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต - อาบน้ําแร

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน

นําทานนมัสการสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ณ วัดจงไถฉาน วัดใหญทางภาคกลางของไตหวัน วัดแหงน้ีเป็นวัดท่ีกอสรางขึน้จากพลังแรง
ศรัทธาเล่ือมใสของเหลาศิษยานุศิษยและประชาชนท่ีรวมกันบริจาค รวมลงแรงลงใจใหกับพุทธศาสนา ทัง้ยังเป็นมหาวิทยาลัย
สงฆท่ีมีหองศึกษาพระธรรมหลายพันหองและไดชื่อวาเป็นวัดท่ีทันสมัยท่ีสุดแหงหน่ึงในไตหวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ปลาประธานาธิบดีไตหวัน

นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของไตหวันเสนทางรอบ
ทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย ครึ่งลางเหมือน
พระจันทรเสีย้วท่ีกําลังประกบกันอยูและยังเป็นตําแหนงฮวงจุยทีดีมีมังกรลอมรอบ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีถือวาเป็นจุดรับพลังมังกรท่ี
สมบูรณท่ีสุดของไตหวัน

จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจ้ือ เทพเจาแหงปัญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความ
ซ่ือสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรือท่ีเรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา”

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

นําทานชอปป้ิง ตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนท่ีนิยมท่ีสุดของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภททัง้แบบ
แผงลอยและรานย่ีหอแบรนดระดับกลาง รานเครื่องสําอางคจากญ่ีป ุน รานรองเทากีฬาย่ีหอตางๆ เสื้อผาหลากหลายย่ีหอ

นําคณะเขาสูท่ีพัก โรงแรม THE SUN HOTSPRING HOTEL หรือ FRESH FIELDS HOTEL ระดับ 5 ดาว ไตหวัน

*** พิเศษ !! ใหทานผอนคลายความเมื่อยลาจากการเดินทางดวยการแชน้ําแรแบบบรรยากาศสวนตัวภายในหองพัก *** 

หนานโถว

วัดจงไถซานซื่อ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตัง้อยูทางตอนกลางของไตหวัน เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และมี
ขนาดใหญท่ีสุดในไตหวัน มีเมืองหลวงชื่อ หนานโถวซิตี ้มีเน้ือท่ี 4,106.436 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 536,190 คน ความหนาแนน 131 คนตอตารางกิโลเมตร
เทศมณฑลหนานโถวคือเทศมณฑลเดียวของไตหวัน ทิศเหนือติดกับTaichung ทิศตะวัน
ตกติดกับ Changhua และ Yunlin ทิศใตติดกับ Chiayi และ Kaohsiung ทิศตะวัน
ออกติดกับ Hualien เป็นเมืองเดียวท่ีไมมีทางออกสูทะเล พ้ืนท่ีสวนใหญรอบลอมไปดวย
ภูเขาสูง ท่ีลดหล่ันกันไป หุบเขาทางดานตะวันตกมีลักษณะท่ีคลายกับ Shenzhen พ้ืนท่ี
รวมทัง้หมดมีความสูงเฉล่ีย 200 เมตร

วัดจงไถซานซ่ือ เป็นวัดท่ีติด 1 ใน 3 วัดท่ีใหญท่ีสุดในโลก เป็นศูนยรวมความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนชาวไตหวัน เคยเกิดแผนดินไหวรุนแรงท่ีเมืองหนานโจว อาคารโดยรอบวัด
ไดรับความเสียหายอยางหนัก แตตัววัดจงไถฉานซ่ือกลับไมไดรับความเสียหายเลย ทําให
ประชาชาวไตหวัน เกิดความศรัทธามากย่ิงขึน้

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ปลาประธานาธิบดีไตหวัน



วันท่ี 5 หมูบานสายรุง - รานเหวยเกอ / รานพายสับปะรด - รานเคร่ือง
สําอาง - ตึกไทเป 101 - ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู

 บาย

ตัง้อยูในเขตอําเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ี
ใหญท่ีสุดของไตหวัน ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศ
ใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสีย้ว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

วัดเหวินอู หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิส์ิทธิอี์กแหงของไตหวัน ซ่ึงภายในจะเป็นท่ี
ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจาแหงปัญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหงความ
ซ่ือสัตย เป็นท่ีนับถือของชาวจีนและไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตัง้อยูหนาวัดซ่ึง
มีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต

อาบนํ้าแร

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 THE SUN HOTSPRING HOTEL หรือ FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเทา

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในเมืองไถจง เป็นตลาดท่ีสามารถ
เลือกหาซ้ือสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกท่ีตลาด
แหงน้ี

อาบน้ําแร (hot spring) ใหทานอิสระกับกิจกรรมการแชน้ําแร ใหทานรูสึกผอนคลาย
ความเมื่อยลา และเชื่อวายังมีประโยชนตอสุขภาพรางกายอีกดวย สามารถรักษาโรคเหน็บ
ชา โรคกระดูก ฯลฯ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู หมูบานสายรุง เดิมเป็นหมูบานทหารผานศึกสงครามกลางเมืองของจีน มีโครงการรื้อหมูบานแหงน้ีและสรางเป็น
เมืองใหมแต ผูคนยายออก ในระหวางท่ีทําการรื้อถอนมีทหารเกานายหน่ึงนามวา คุณป ูหวง หยง ฟู ตัดสินใจวาดภาพและระบาย
สีแนวกําแพง และตัวบาน นัยวาเป็นเสมือนการบอกลาหมูบานแหงน้ีท่ี ภาพวาดบนกําแพงและตัวบานสะดุดตาผูพบเห็น ดวย
สีสันท่ีสดใจเป่ียมไปดวยความสุข ทัง้ตัวหนังสือ ตัวการตูน ใบหนาคน

นําทานเลือกซ้ือของฝาก รานพายสับปะรด ท่ีถือวาเป็นขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาได
แนะนําใหทานซ้ือเป็นขนมฝากแกคนทางบานหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ปอปคอรน, เห็ดทอด เป็นตน)



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู เสี่ยว หลง เปา สูตรตนตํารับของไตหวัน (จินผิ่น)

นําทานชอปป้ิง รานเครื่องสําอางค COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของไตหวัน มากมายหลายแบรนด ท่ี
ทานสามารถซ้ือเป็นของฝากแกคนทางบานได

นําทานสู ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบันถือวาเป็นจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป 101 น่ัน
แปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน !

ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นท่ี 1 ของไวไดคือลิฟตท่ีเร็วท่ีสุดในโลก พาทานขึน้ลิฟทท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ
1,008 เมตรตอนาที เพ่ือ ชมวิวชัน้ 89

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน

21.10 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ โดย สายการบิน EVA AIR (รวมน้ําหนักกระเปา 35Kg) เท่ียวบินท่ี BR205

(มีอาหารบริการบนเครื่อง)

(รวมน้ําหนักกระเปา 35Kg)

00.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

หมูบานสายรุง

รานเหวยเกอ / รานพายสับปะรด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

Cai Hong Juan Village แตกอนเพ่ือใชเป็นท่ีอยูอาศัยชัว่คราวสําหรับทหาร ปัจจุบัน
หมูบานแหงน้ีไดกลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการทองเท่ียว โดยชื่อเสียงของหมูบานสายรุง
แหงน้ีเริ่มตนขึน้เมื่อ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผานศึกท่ีไดสรางภาพวาดท่ี
ถือเป็นสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางวัฒนธรรมท่ีสวยงาม และสรางความมีชีวิตชีวาจากสีสัน
ของภาพวาดท่ีเริ่มจากบานหลังหน่ึงไปสูบานอีกหลายๆหลังในเขตหมูบานสายรุง โดยภาพ
วาดสวนใหญจะเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว และรายการอ่ืน ๆ เชนนก,
กระบือ และคนพ้ืนเมือง เป็นตน

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันท่ีมาแลวทุกคนตองซ้ือ
กลับบานภัยจากรถของท่ีน่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอนรอนเทาน้ันนะครับ
สําหรับคนท่ีซ้ือกลับบานซ้ือไปฝากใครแนะนําใหอุนไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชา
เย็นอรอยท่ีสุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือพายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรีย้ว
เพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนมเปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวย
อรอยดีครับสองอยางน้ีใชไดเลยซ้ือกลับมาอีกสองกลองกลองละ 300-400 กวาบาทถือวา
แพงพอสมควร ถาราคาถูกกวาน้ีจะซ้ือกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูท่ีไดติดอันดับ
หน่ึงใน 10 ของหวานท่ีอรอยท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เสี่ยว หลง เปา สูตรตนตํารับของไตหวัน (จินผิ่น)

รานเครื่องสําอาง บาย

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด ไม
วาจะเป็นแบรนดยอดนิยมของเกาหลี อยางเชน Etude,Faceshop,Skinfood Missh
เป็นตน และแบรนดดังจากประเทศตางๆ ท่ัวทุกมุมโลกในราคาท่ีไมแพง



 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

(มีอาหารบริการบนเครื่อง)

(รวมน้ําหนักกระเปา 35Kg)

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ตึกไทเป 101
อาคารไทเป 101 เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกอยูชวงหน่ึง จนกระท่ังถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา ตัง้อยูท่ีกรุงไทเป ประเทศไตหวัน มีความสูง
509.2 เมตรจากพ้ืนดิน มีจํานวนชัน้ทัง้หมด 101 ชัน้ โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสม
ผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม อันทันสมัยตามหลัก
วิทยาศาสตร กับการตกแตงดวยรูปหัวมังกรท่ีมุมอาคารทัง้ 4 ดานทุกปลองเพ่ือขับไลภูติผี
ปิศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 คํ่า

ทาอากาศยานไตหวัน เถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็นทา
อากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ เป็นตน

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตัว๋เครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบ
ริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตทัง้น้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

10. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จากทานเป็น
จํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน

11. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ 

12. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 
 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 13,000.- บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วัน ( ในเวลาทําการ ) กอนออกเดินทาง (สําหรับ PREMIUM ECONOMY CLASS)

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชัน้ Primium Economy class 

2. คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (2-3 ทานตอหน่ึงหอง)

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

4. คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ

5. คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ

6. รวมน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีสามารถโหลดไดน้ําหนัก 35 กิโลกรัม

7. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

    ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล

    เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได **

    - เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

    - เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

่



    ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี  

    [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

    ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี  

    [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. กระเปาเดินทาง

2. กระเปาเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 35 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด

3. คาทําหนังสือเดินทาง

4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีด

5. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ

6. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

7. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 NTD /ทาน/ทริป

8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา

9. คาธรรมเนียมวีซาเขาไตหวัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ) ตองย่ืนวีซาเขาไตหวันมีคาธรรมเนียม 1,700 บาทตอ
ทาน และคาบริการย่ืนวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ (สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู]
หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย
ทัง้หมด) 
 

วีซา
กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ไปกอนการเดินทาง และตอง

มีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา

หมายเหตุ
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไม

สามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ***

หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

*** ตามนโยบายของไตหวันรวมกับการทองเท่ียวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักในนาม
ของรานรัฐบาล คือ  ศูนยแรGERMANIUM,รานขนมพ้ืนเมือง, รานคอสเมติค ซ่ึงจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมี
ผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึน้อยูกับ
ความพอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหาก
ทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จากทาน
เป็นจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน ***

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไตหวัน /ทริป/ตอทาน***

ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ

** แจกน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด **

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตอง
ของรายการทัวรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้



กรณีคณะออกเดินทางได          

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึน้ไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผา
นการตรวคนเขาเมือง ทัง้ไทยและไตหวัน ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวย
ตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้** 
 

การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 45 วัน คืนคาใชจายทัง้หมด (สําหรับ PREMIUM ECONOMY CLASS)

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 13,000 บาท

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 


