
#13393 ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน ไตหวันเคาท
ดาวน 2020 ชมพลุไฟตึกไทเป101 บิน VZ
ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป เจ่ียอ้ี วัดจงไถฉานซ่ือ ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัด
พระถังซัมจ่ัง วัดเหวินหวู นั่งรถไฟโบราณชมปาสนพันป ตลาดกลางคืนฟงเจ่ีย
อนุสรณสถานเจียงไคเชก วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง อุทยานเหยหล่ิว เมืองโบ
ราณจ่ิวเฟน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - ไทเป   
King's Paradise
Hotel หรือเทียบเทา

2 วัดจงไถซานซ่ือ - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู
(วัดกวนอู)   

Yoyohotel หรือ
เทียบเทา

3 อุทยานแหงชาติอาลีซาน - รถไฟอุทยานอาลีซาน - ชาอวูหลง - รานเหวยเกอ (ราน
พายสับปะรด) - ไทจง - ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต   

Hotel Regal
International หรือ
เทียบเทา

4 ไทเป - ศูนยเจอมาเน่ียม - อนุสรณเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซ่ือ - ซีเหมินติง -
อนุสรณสถานดร.ซุนยัดเซ็น   

Intrendy Hotel
หรือเทียบเทา

5 ดิวต้ีฟรี - อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน - กลอเรียเอาทเลต - ทา
อากาศยานเถาหยวน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - ไทเป

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

 กิจกรรม บาย

15.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 4 เคาทเตอร
สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง และนําทานโหลดสัมภาระ

ค่ํา

18.35 น. ออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน VietJet Air เท่ียวบินท่ี
VZ9562 (รวมน้ําหนักกระเปา 20 Kg)

23.05 น. ถึง ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไตหวัน ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที (เวลาทองถิ่นประเทศ
ไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

จากนั้นเดินทางสูท่ีพัก เพ่ือพักผอนตามอัธยาศัย

พักท่ี King's Paradise Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานเถาหยวน

ไทเป

 คํ่า

 King's Paradise Hotel หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการกรุงไทเปและไตหวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู
ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตตาหยวน มีชื่อเดิมวาทาอากาศยาน
นานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ไดรับการจัดอันดับเป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เป็นท่ี
ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ



วันท่ี 2 วัดจงไถซานซ่ือ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง -
วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู

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

เวลาทองถิ่นประเทศไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู วัดจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery) หน่ึงในวัดท่ีใหญท่ีสุดในไตหวัน และไดรับกลาว
ขานวาเป็นศาสนสถานท่ีย่ิงใหญเป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นวัดท่ีมีการออกแบบใหทันสมัยท่ีสุดในไตหวัน มีรูปทรงคลายคน
กําลังน่ังสมาธิ มีความสูงกวา 150 เมตร ตัวอาคารทําจากหินออนและมีประดูทางเขาทําจากทองแดงมีน้ําหนังถึง 200 ตัน เป็น
สถานท่ีสําหรับจาริกแสวงบุญของชาวไตหวัน และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆท่ีมีหองเรียนหลายพันหอง รวมถึงเทคโนโลยีตางๆ
ของอุปกรณภายใน จนไดชื่อวาเป็นวัดท่ีทันสมัยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

สิ่งหน่ึงท่ีคนไตหวันมีความรูสึกศรัทธาในวันแหงน้ีเป็นอยางมากคือ ในปี 1999 ไดเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงท่ีเมือง
หนานโถว บานเรือนและอาคารโดยรอบวัดไดรับความเสียหาย แตวัดจงไถฉานไมไดรับความเสียหายเลย ภายนอกทานสามารถ
เดินผานสะพานตออายุ ซ่ึงมีความเชื่อกันวา เมื่อเดินผานจะสามารถสะเดาะเคราะหและตออายุใหยืดออกไปไดอีก 3 ปี

นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดในไตหวัน ลอมรอบไปดวยเทือกเขา
สูงใหญสลับกันไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาท่ีสวยงาม จนไดรับการขนานนามวาเป็น “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จุดเดนคือพ้ืนน้ําสี
ฟาอมเขียวสองประกายอยางสวยงาม เมื่อมองในมุมสูง ทางดานฝ่ังตะวันออกมีลักษณะคลายกับพระอาทิตย และทางดานตะวัน
ตกจะคลายกับพระจันทรเสี้ยว โดยมีเกาะลาลู เป็นตัวแบงอาณาเขตอยูตรงกลาง จนกลายเป็นท่ีมาของชื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูปลาประธานธิบดี

นําทานเดินทางสู วัดพระถังซัมจ่ัง (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐิของพระพุทธเขาท่ีอันเชิญมาจากชมพูทวีป
เป็นอีกวัดหน่ึงท่ีตองมาเยือนหากไดมาท่ีทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดน้ีมีรูปป้ันพระถังซัมจ๋ังใหนมัสการ อีกท้ังมีวิวทะเลสาบท่ี
สวยงาม และพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงประวัติของพระถังซําจ๋ัง ภายในวัดมีบรรยาการท่ีสวย เงียบสงบ

นําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) นักทองเท่ียวชาวไทยนิยมเรียกวา วัดกวนอูตั้งอยูดานเหนือของ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิส์ิทธอีกแหงหน่ึงของไตหวัน ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือ เทพเจาแหง
ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย ประชาชนชาวไตหวันนับถือองคเทพเจากวนอูเป็นอยางมากเพราะมีความเชื่อวา
เทพเจากวนอูเป็นภาคหน่ึงขององคเง็กเซียนฮองเต ท่ีจุติลงมาโปรดสัตว เชื่อกันวาบารมีของทานสามารถขจัดภูตผีปีศาจ คลาด
แคลวจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูอบโอง

พักท่ี Yoyohotel หรือเทียบเทา

วัดจงไถซานซื่อ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



วันท่ี 3 อุทยานแหงชาติอาลีซัน - อาลีซาน - ชาอวูหลง - รานเหวยเกอ
(รานพายสับปะรด) - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทราอันสวยงาม โดยทะเลสาบน้ีตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว
ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน ดานทิศ
เหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศใตนั้นมีรูปทรงคลายพระจันทร
เสี้ยว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ปลาประธานธิบดี

วัดพระถังซัมจ๋ัง

วัดเหวินหวู (วัดกวนอู)

 บาย

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานท่ีสําคัญคือ เจดีย หรือ ถะ ซ่ึงมีตํานานเลาขานกันวาพระถังซัมจ๋ังได
สรางเจดียองคน้ีขึ้นตรงตําแหนงท่ีมีหานปาตกลงมา รวมไปถึงใชพระเจดียเป็นท่ีเก็บ
รักษาพระบรมธาตุรวมท้ังพระคัมภีรท่ีอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อบโอง

 Yoyohotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตหวัน อยูสูงจากระดับน้ํา
ทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานท่ีมีความสวยงามมาก

นําทานเปล่ียนบรรยากาศ น่ังรถไฟโบราณ ซ่ึงทางรถไฟของอาลีซานถือไดวาเป็นทางรถไฟโบราณท่ีติดอันดับ 1 ใน 3 ทาง
รถไฟโบราณท่ี สวยท่ีสุดในโลก ใหทานไดด่ืมดํากับธรรมชาติของตนสนสูงชัน ท่ีมีอายุกวาพันปี ชมซากตนไมโบราณแปลกตา
และตนไมนานาพันธุ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสมบูรณอยูมากตลอดสองขางทาง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกําแพง

นําทานแวะ รานชาอูหลง (Wolong Tea) ชาไตหวันแทๆ ท่ีจะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ดวยสภาพอากาศบนพ้ืนท่ี
สูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีทําใหชาท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกลอม และพันธุชาของท่ีน่ียังเป็นพันธุชาท่ีนํามาปลูกใน
ประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกดวย อิสระชิมชาและเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอัธยาศัย

นําทานแวะ รานขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake) ขนมท่ีถือไดวามีแหลงกําเนิดมาจากเกาะไตหวัน เน้ือแปงหอมเนย
หอหุมแยมสับปะรด รสชาติมีความหวาน และความมันของเนยเล็กนอย ผสมกับรสเปรี้ยวของสับปะรด ทําใหมีรสชาติท่ี

่ ่ ่ ้ ่



กลมกลอมจนเป็นท่ีนิยม ดวยรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณไมเหมือนใคร ทําใหขนมพายสับปะรดเป็นขนมท่ีขึ้นชื่อของเกาะไตหวัน
ไมวาใครท่ีไดมาเยือนก็ตองซ้ือเป็นของฝากติดมือกลับบาน

นําทานเดินทางสู เมืองไถจง (ใชเวลาเดินทาง4.30 ชั่วโมง) ตั้งอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน เป็นเมืองใหญอันดับท่ี 3
ของมณฑลไตหวัน

อิสระเดินชอปป้ิง ณ ตลาดกลางคืนฟงเจ่ีย (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดของประเทศไตหวัน มี
ความนาสนใจอยูท่ีความเป็นทองถิ่น และของกินตางๆ ท้ังอาหารทองถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล Street Food ทําใหดึงดูดท้ัง
นักทองเท่ียวและคนทองถิ่นไดมากมาย มีสิ่งท่ีนาสนใจสําหรับทุกวัย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟงเจ่ีย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Hotel Regal International หรือเทียบเทา

อุทยานแหงชาติอาลีซาน

รถไฟอุทยานอาลีซาน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อุทยานแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 2,700 เมตร ภายในอุทยาน
เป็นจะเป็นปาดิบชื้น มีชื่อเสียงในการชมพระอาทิตยขึ้นในยามเชาพรอมดูทะเลหมอก
และสามารถน่ังรถไฟชมธรรมชาติไดอีกดวย

เป็นรถไฟเล็กโบราณท่ีญ่ีป ุนท้ิงเป็นมรดกตกทอดเอาไว และยังเป็นรถไฟเล็กท่ีในปัจจุบัน
ยังเหลืออยู 1 แหงใน 3 แหงของโลก เพ่ือเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชม
ความงดงามของพระอาทิตยขึ้นจากขอบฟาหลังเทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดในไตหวัน มีวิวทิวทัศน
เป็นทะเลหมอกและขุนเขาท่ีตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติท่ีงดงามเหมือนอยูบนพ้ืนแหง
สรวงสวรรค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู พระกระโดดกําแพง

ชาอวูหลง

รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด)

 บาย

ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลงลดความอวน
เชน แกกระหาย เพ่ิมความสดชื่น ตอตานแบคทีเรียในชองปาก ปองกันฟันผุ ปองกันโรค
หัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในรางกาย และอีกมากมายนานัปการ แตประโยชน ท่ี
เรียกวาเดนชัดท่ีสุดนาจะเป็นการท่ีชาอูหลงมีสวนประกอบสําคัญท่ีชวยในการควบคุม
ความอวน ลดปริมาณไขมันในเสนเลือด และลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเป็นอยางดี

พายสับปะรดถือเป็นของฝากหามพลาดเลย ท่ีถาเราไดมาเยือนไตหวันแลวทุกคนเป็นตอง
ซ้ือกลับบาน



วันท่ี 4 ไทเป - ศูนยเจอมาเน่ียม - อนุสรณเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซ่ือ
- ซีเหมินติง - อนุสรณสถานดร.ซุนยัดเซ็น

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ไทจง

ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในเมืองไทจง เป็นตลาดท่ีสามารถ
เลือกหาซ้ือสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกท่ีตลาด
แหงน้ี

 คํ่า  Hotel Regal International หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (ใชเวลาเดินทาง2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศไตหวัน ศูนยกลางทางการเมือง การปกครอง
เศรฐกิจ การคา และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย มีประชากรประมาณ 2.6 ลานคน เมืองไทเปถูกสรางขึ้นตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 19
สมัยราชวงศชิง มีอายุกวา 130 ปีมาแลว แตยังคงรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมอันเกาแก ปัจจุบันไทเปเป็นหน่ึงในเมืองขนาดใหญใน
ทวีปเอเชียท่ีมียานการคาท่ีมีชื่อเสียง

นําทานเดินทางสู ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเครื่องประดับท่ีทําจากเจอรเมเนียมเพ่ือ
สุขภาพ ชวยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดขอ ไมเกรน ปวดกลามเน้ือ ปวดขอ และยังสามารถดูดรังสีตางๆ เชน แสง
จากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพทมือถือ ไดอีกดวย เจอรเมเนียมถือเป็นเครื่องประดับล้ําคาของไตหวันมาตั้งแตโบราณจนถึงปัจจุบัน

นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานท่ีท่ีถือไดวาเป็นสัญลักษณของ
ประเทศอีกแหงหน่ึง ตั้งโดดเดนอยูกลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสรางเพ่ือรําลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผูนําท่ีได
รับความเคารพและศรัทธาจากคนไตหวันมาอยางยาวนาน สถาปัตยกรรมการกอสรางเป็นลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสีขาว
บันไดดานหนามีท้ังหมด 89 ขั้นเทากับอายุของทานประธานาธิบดี

ภายในอาคารจะมีรูปป้ันจําลองของทาน เจียง ไคเช็ค ทําขึ้นมาจากทองสัมฤทธิข์นาดใหญในทาน่ังท่ีมีใบหนาย้ิมแยมตางจาก
รูปป้ันของทานในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝาไว 2 นายอยูตลอดเวลา กําแพงดานหลังจะมีปรัชญาท่ีทานใชในการปกครอง
ประเทศ 3 คําคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร

ไฮไลทอีกอยางหน่ึงคือ “พิธีเปล่ียนเวรทหาร” ซ่ึงมีขึ้นทุกๆ ตนชั่วโมง ตั้งแตเวลา 10:00 - 16:00 น.

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูเสี่ยวหลงเปา

นําทานเดินทางสู วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหน่ึงในวัดท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมือง
ไทเปตั้งอยูในแถบยานเมืองเกา มีอายุเกือบ 300 รอยปี สรางขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจีย๊นชวงปีค.ศ. 1738 เพ่ือเป็นสถานท่ีสักการะ
บูชาสิ่งศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางดานสถาปัตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมีลูกผสมของความเป็น
ไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเป็นวัดสไตลไตหวัน

่ ่ ่



นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง (Ximending Night Market) ไนทมาเก็ตท่ีมีชื่อเสียง ศูนยรวมแฟชั่นทัน
สมัยของเหลาวัยรุนไตหวันและนักทองเท่ียว สินคาท่ีน่ีจะมีท้ังสินคาแฟชั่นท่ัวไป และสินคาแบรนดเนม มีรานคาของฝาก กิฟ๊
ช็อป สไตลวัยรุนมากมาย รวมไปถึงคาเฟ แหลงแฮงเอาต รานอาหาร และสตรีทฟ ูด สินคาแฟชั่นเทรนใหมท่ีหลากหลาย เชิญ
ทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสูท่ี หอรําลึกซุนยัดเซน เพ่ือรวมนับถอยหลัง COUNT-DOWN 2019 เฉลิมฉลองเทศกาลแหงความสุขขาม
ปี พรอมชมพลุไฟตึกไทเป 101

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Intrendy Hotel หรือเทียบเทา

ไทเป

ศูนยเจอมาเนี่ยม

อนุสรณเจียงไคเช็ค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เป็นท่ี
ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด ซ่ึง
สินคาน้ีเป็นสินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน ขนาดใหญ อยูเขตจงเจ้ิ
นของเมืองไทเป อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค
มีสนามหญาสวนดอกไมเป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไตหวัน เป็นตัวแทนของทองฟา
พระอาทิตยและเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป เป็นสัญลักษณแหงอิสรภาพ ความเสมอภาค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เสี่ยวหลงเปา

วัดหลงซันซื่อ บาย

วัดหลงซาน หรือบางที เราจะไดยินวา หลงซานซ่ือ เป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในไทเป ชื่อไทย จะ
ชื่อวาวัดเขามังกร วัดหลงซานถูกสรางขึ้นเมื่อปี 1738 เมื่อสงครามโลก วัดเสียหายอยาง
หนักจากการท้ิงระเบิดพลาดเปา พอสงครามยุติ ทางการก็เลยไดทําการซอมแซมวัด บูรณะ
ขึ้นมาใหม



วันท่ี 5 ดิวตี้ฟรี - อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟน - กลอเรียเอา
ทเลต - ทาอากาศยานเถาหยวน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ซีเหมินติง

อนุสรณสถานดร.ซุนยัดเซ็น

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชั่น เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี

อนุสรณสถาน ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นอนุสรณท่ีตั้งขึ้นเพ่ือรําลึกถึง ดร.ซุน ยัดเซ็น ผูเป็นบิดา
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.ซุน ยัดเซ็น มีบทบาทในการปฏิวัติราชวงศชิงและกอตั้ง
สาธรณรัฐประชาชนจีนขึ้นในปี 1912 เป็นหัวหนากกมินตั๋งและไดเป็นประธานาธิบดีคน
แรก ดร.ซุนยัดเซ็นยังเป็นอาจารยของทานเจียงไคเช็ค และถือเป็นบุคคลสําคัญท่ีเป็นทีรัก
ของประชาชนจีนและคนไตหวันดวย อนุสรณแหงน้ีกอตั้งขึ้นเมื่อปี 1972 ตัวอาคารเป็น
รูปแบบทรงจีนหลังคาสีเหลือง มีสวนดอกไมและน้ําพุ กวา 115,000 ตารางเมตร ภายใน
อาคารประกอบดวยจุดแสดงรูปป้ัน ดร.ซุน ยัดเซ็นพรอมมีการผลัดเปล่ียนของทหาร
พิพิธภัณฑ หองสมุดละยังมีพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงานตางๆ รวมท้ังรานจําหนายของท่ีระลึก

 คํ่า  Intrendy Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซ้ือมากมายในราคาท่ีถูก
เป็นพิเศษ

นําทานเดินทางสู อุทยานเหยหล่ิว (Yehliu Geopark) มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อ
เสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการเคล่ือนตัวของ
เปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง
ซ่ึงมีชื่อเสียงท่ัวท้ังเกาะไตหวัน และ ท่ัวโลก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจ่ิวเฟ่ิน (Jiufen Old Street) อดีตเคยเป็นเหมืองทองคําท่ีมีชื่อเสียง แตเมื่อแรทองคํารอย
หรอจนตองปิดกิจการไปในท่ีสุด ภายในหมูบานท่ีเต็มไปดวยอาคารโบราณยอนยุคอันเป็นเสนหหลักของเมืองน้ี ท้ังสองขางทาง
มีสินคาขายอยูมากมาย ไมวาจะเป็น ของท่ีระลึก อาหารทองถิ่น ชุดเสื้อผากี่เพา รานอาหาร เป็นตน

นําทานเดินทางสู Gloria Outlets แลนดมารค อันดับหน่ึงท่ีสุดแหงประสบการณชอปป้ิงเหนือระดับ กับสินคาแบรนดเน
มระดับโลกในราคาพิเศษ

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย

ค่ํา

00.10+ น. เหินฟาเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet Air เท่ียวบินท่ี VZ9563 (รวม
น้ําหนักกระเปา 20 Kg)

02.40+ น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
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ดิวต้ีฟรี

อุทยานเยหลิว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ี
มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล ทําใหทรายมีรูป
รางตาง ๆ เชน หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้งซ่ึงมีชื่อ
เสียงท่ัวท้ังเกาะไตหวัน และ ท่ัวโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน

กลอเรียเอาทเลต

 บาย

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

เอาทเลตแหงน้ีตั้งอยูท่ีเขตเถาหยวนตรบริเวณใกลๆ กับสนามบิน โดยอยูหางจากไทเป
ออกมาไมไกล ภายในมีรานคาตางๆ ประมาณ 100 กวาราน

ทาอากาศยานเถาหยวน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการกรุงไทเปและไตหวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู
ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตตาหยวน มีชื่อเดิมวาทาอากาศยาน
นานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ไดรับการจัดอันดับเป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
๋ ่ ่ ้



คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน

น้ําหนักกระเปาโหลดใตทองเครื่องทานละ20 kg. 1 ใบ และกระปาถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไมเกิน 7 kg.

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศไตหวัน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางไตหวันไดประกาศยกเวนการย่ืน
วีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศไตหวันไมเกิน 30 วัน)

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ(รวมทานละ 1,500 NTD /ทาน/ทริป) ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400
บาท /ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,500 NTD /ทาน/ทริป) ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400

บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 8,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10
ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


