
#14232 ทัวรไตหวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน หมูบานโบราณ
จ่ิวเฟน Countdown สูปใหม ที่สวนสารธารณะตาอัน บิน VZ
ทัวรไตหวัน ไทเป ไทจง ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจ๋ัง วัดเห
วินหวู ฟงเจ๋ียไนทมารเก็ท หมูบานปศาจ ตลาดซีเหมินติง อุทยานแหงชาติเยหล่ิว
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซ่ือหลินไนทมารเก็ต หมูบานสายรุง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานไทจง - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระ
ถังซัมจั๋ง - ไขตมใบชาไตหวัน - วัดเหวินหวู (วัดกวนอู) - ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต   

The Galerie
hotel หรือ
เทียบเทา

2 ชาอวูหลง - หมูบานปีศาจ - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - สวนความคิดสรางสรรคฮ
วาซาน - ไทเป - ซีเหมินติง - สวนสารธารณะตาอัน   

Green World
Songshan
hotel หรือ
เทียบเทา

3 ศูนยเจอมาเน่ียม - อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน - รานเคร่ืองสําอางไตหวัน -
อนุสรณเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซ่ือ - ซ่ือหลินไนทมารเก็ต   

Green World
Songshan
hotel หรือ
เทียบเทา

4 หมูบานสายรุง - ไทจง - ทาอากาศยานไทจง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานไทจง - ทะเลสาบ
สุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไขตมใบชาไตหวัน - วัดเหวิน
หวู (วัดกวนอู) - ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

09.00 น. ออกเดินทางสู ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ560 (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3.45 ชั่วโมง)

บาย

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินไทจง ประเทศไตหวัน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

บริการ Snack Box set

นําทาน ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE ไดรับการขนานนามวาเป็น
"สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน" และเป็นท่ีๆคนไตหวันนิยมมาฮันนีมูนกันดวย ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีโดงดัง และเป็น
ท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียว อีกแหงของชาวไตหวัน

โดยบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบแหงน้ีมีจุดทองเท่ียวท่ีสําคัญมากมาย ก็คือ วัดพระถังซัมจ๋ัง ซ่ึงเป็นวัดเกาแกมาก ซ่ึงสรางมาเพ่ือ
เป็นเกียรติ ใหพระถังซัมจ๋ัง ท่ีบุกปาฝาดงจากจีนไปอินเดียเพ่ืออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา วิวภายในวัดมีความสวยงาม สงบ
เหมาะแกการน่ังชมวิวท้ังทะเลสาบ

รวมถึงของกินท่ีพลาดไมไดเมื่อใครไดมาเยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา น่ันคือ ไขตมใบชา ไขตมน้ําซุปใบชาใสเห็ดหอมและ
สมุนไพรจีนหอมกรุน รสชาติของไขตมนั้นกลมกลอมพอดีไมตองเติมซอสใหเสียรสชาติ รับรองวาอรอยจนหยุดไมอยูเลยทีเดียว
ถือไดวาไมวาใครก็ตองล้ิมลอง

นําทานสักการะเทพเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิส์ิทธิอี์กแหงของไตหวัน ซ่ึงภายในจะเป็นท่ี
ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจาแหงปัญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย เป็นท่ีนับถือของชาวจีนและ
ไตหวัน รวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตั้งอยูหนาวัดซ่ึงมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน

นําทานสู ฟงเจ๋ียไนทมารเก็ท ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับการชอปป้ิงชิวๆ ท่ีเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดของไตหวันและ
ราคาก็ถูกกวาในไทเป มีของขายมากมายใหทุกทานไดชอปป้ิงกันอยางจุใจ ไมวาจะเป็น เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค
อีกท้ังอาหารทองถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาชิม ล้ิมรสของความอรอย
และท่ีสําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแหงน้ีนั้นมีสินคาพ้ืนเมืองท่ีมักจะลดราคาไดอยางถูกสุดๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี

พักท่ี The Galerie hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร Snack Box set

ทาอากาศยานไทจง

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจ๋ัง

ไขตมใบชาไตหวัน

วัดเหวินหวู (วัดกวนอู)

ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต

 บาย

เป็นทาอากาศยานประจําเมืองไทจง เมือทอเท่ียวท่ีสําคัญเมืองหน่ึงของไตหวัน ท่ีน่ีเป็นทา
อากาศยานนานาชาติแหงท่ีสามในไตหวันท่ีใหบริการเท่ียวบินระหวางประเทศไปยัง
ประเทศจีน ญ่ีป ุน เกาหลีใต ไทย และเวียดนาม

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทราอันสวยงาม โดยทะเลสาบน้ีตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว
ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน ดานทิศ
เหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศใตนั้นมีรูปทรงคลายพระจันทร
เสี้ยว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานท่ีสําคัญคือ เจดีย หรือ ถะ ซ่ึงมีตํานานเลาขานกันวาพระถังซัมจ๋ังได
สรางเจดียองคน้ีขึ้นตรงตําแหนงท่ีมีหานปาตกลงมา รวมไปถึงใชพระเจดียเป็นท่ีเก็บ
รักษาพระบรมธาตุรวมท้ังพระคัมภีรท่ีอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

“ไขตมใบชา” อาหารพ้ืนบานไตหวัน ท่ีนักทองเท่ียวหลายๆคนท่ียังไมกลาลองของแปลก
เอาไวกินกันตาย แตก็ไมใชอาหารกินกันตายธรรมดานะ เพราะมันอรอยใชไดเลย ดู
ภายนอกจะเหมือนไขพะโลตมบานเรา ทําใหหลายคนพลาด คิดวาไมกินดีกวา แตถาไดลอง
แลว คุณจะติดใจ

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

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในเมืองไทจง เป็นตลาดท่ีสามารถ
เลือกหาซ้ือสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกท่ีตลาด
แหงน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ชาอวูหลง - หมูบานปศาจ - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) -
สวนความคิดสรางสรรคฮวาซาน - ไทเป - ซีเหมินติง - สวน
สารธารณะตาอัน

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

เวลาทองถิ่นไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทอง
ถิ่น

 The Galerie hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทาน แวะชิมชาอูหลง ชาทองถิ่นของไตหวัน เหมาะแกการซ้ือเป็นของฝากคนท่ีทานรัก Xitou Monster Village ใน
อดีตพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นปาเขาท่ีอุดมสมบูรณ คนทองถิ่นตัดไมในปาแหงน้ีเป็นจํานวนมากเพ่ือนําไปสรางบาน ตอมาญ่ีป ุนเขา
มาปกครองไตหวันจึงไดมีการรณรงคไมใหตัดไม โดยการสรางรูปป้ันปีศาจ Tengo ขึ้นเพ่ือคุมครองผืนปาแหงน้ี และขอความรวม
มือจากคนในทองถิ่นรวมกันพัฒนาปาแหงน้ีใหอุดมสมบูรณสืบไป

บาย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้ชาบู

นําทานแวะซ้ือของฝาก ท่ี รานขนมพายสับปะรด ซ่ึงเป็นขนมชื่อดังของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลก
อิสระใหทุกทานไดลองทานและเลือกซ้ือขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมีขนมอีกมากมายใหทานไดเลือก ไมวาจะเป็น ขนม
พระอาทิตย ขนมพายเผือก เป็นตน

นําทานสู ศูนยความคิดสรางสรรค ฮวาซาน Huashan เคยเป็นโรงงานผลิตไวนและบุหรี่เกาท่ีนํามาปรับปรุงใหกลายเป็น
ศูนยศิลปะและความคิดสรางสรรค ท่ีนําเอาความเกา Retro ผสมกับผลงานศิลปะสสมัยใหมจนกลายเป็นแหลงเดินเลน ของเห
ลาฮิปสเตอรไทเป และผูท่ีชื่นชอบอะไรใหมๆ

อิสระในการชอปป้ิงสินคาหลากหลายรวมท้ังสินคาแฟชั่นเทรนใหมๆมากมายตามอัธยาศัยท่ี ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือน
สยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิฟ๊ช็อป สไตลวัยรุนมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

เมื่อถึงเวลาอันสมควร พาทุกทานไป ท่ี Daan Park เพ่ือ Coutdown

พักท่ี Green World Songshan hotel หรือเทียบเทา

ชาอวูหลง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

หมูบานปศาจ
ชม หมูบานปีศาจ หรือ Xitou Monster Village เป็นหมูบานสไตลญ่ีป ุน อยางท่ีทราบ
กันดีวาประเทศไตหวันนั้น เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศญ่ีป ุน ซ่ึงเมื่อเขามาแลวสิ่ง
แรกท่ีไดเห็นคือความเป็นญ่ีป ุน ไมวาจะเป็นในเรื่องของสิ่งกอสราง การตกแตง อาหาร
สินคาตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะคอยตอนรับแขกผูมาเยือน เชน ภูตผีปีศาจสไตล
ญ่ีป ุน ท่ีมีใหเห็นโดยท่ัว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!! สุกี้ชาบู

รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด)

สวนความคิดสรางสรรคฮวาซาน

ไทเป

ซีเหมินติง

 บาย

พายสับปะรดถือเป็นของฝากหามพลาดเลย ท่ีถาเราไดมาเยือนไตหวันแลวทุกคนเป็นตอง
ซ้ือกลับบาน

ในอดีตเป็นโรงงานผลิตไวนและบุหรี่เกาท่ีนํามาปรับปรุงใหกลายเป็นศูนยศิลปะและความ
คิดสรางสรรคท่ีนําเอาความเกา Retro ผสมกับผลงานศิลปะสมัยใหมจนกลายเป็นพ้ืนท่ี
สําหรับงานศิลปะและเสริมสรางความคิดสรางสรรค รวมไปถึงการแสดงตางๆ เชน โรง
ภาพยนตร รานหนังสือ ลานแสดงดนตรี เนนท่ีอยูนอกกระแส อินด้ีๆเป็นหลัก

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เป็นท่ี
ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชั่น เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี

สวนสารธารณะตาอัน คํ่า

 Green World Songshan hotel หรือเทียบเทา

หรือสวนปาตาอัน(Da’an Park) เปรียบไดกับ Central Park ท่ีนิวยอรก, Hyde Park
ของลอนดอน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีสุดในยานใจกลางเมืองของไทเป ลอมรอบ
ไปดวยคอนโดมิเนียมหรู ราคาแพง ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 160 ไร ถือวาเป็น “ปอดของ
ไทเป” จุดพักผอนเพ่ือหลีกหนีความวุนวายจากชีวิตคนเมือง โดยมีท้ังสวนตนไมท่ีตกแตง
อยางสวยงาม สวมปาลม สวนไมไผ และสวนปาธรรมชาติ ภายในสวนยังมีรูปป้ันเจาแม
กวนอิมขนาดใหญตั้งประดิษฐานอยูดวย



วันท่ี 3 ศูนยเจอมาเน่ียม - อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟน -
รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - อนุสรณเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซ่ือ
- ซ่ือหลินไนทมารเก็ต

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทุกทานเดินทางสูเมืองไทเป

นําทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มี
คุณสมบัติในการปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เครื่อง
ประดับล้ําคาของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ

จากนั้นเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหล่ิว หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติของไตหวัน ดวยความโดดเดนทางธรณีวิทยา
กับหินรูปรางแปลกตา ซ่ึงภูมิทัศนหินของเยหลิวถือเป็นหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในโลกอีกแหงหน่ึงเลยก็วาได
เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลลมทะเล และการ
เคล่ือนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ ซ่ึงมีชื่อเสียงท่ัวท้ังเกาะไตหวัน และ ท่ัวโลก ใหทุกทาน
ไดถายรูป ตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู อาหารทะเลสไตลไตหวัน

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟ่ิน (Jiufen) เมืองดังยอดฮิตของนักทองเท่ียวท่ีหามพลาด เพราะนอกจากเสนหท่ีมี
ความรูสึกคลายเหมือนมาเท่ียวญ่ีป ุน ท่ีน่ียังถูกประดับประดาดวยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเป็นเอกลักษณไมเหมือนเมืองไหนใน
ไตหวันมาเยือนไทเป

นําทานเลือกซ้ือสินคาผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆท่ี ศูนยเครื่องสําอาง

จากนั้นเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เป็นหน่ึงสัญญลักษณของประเทศไตหวัน และสถานท่ีทองเท่ียวหลักท่ีตองมา
ของเมืองไทเป สรางขึ้นตั้งแตปี 1976 เพ่ือเป็นการรําลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวท้ัง 4 ดานมี
หลังคาทรง 8 เล่ียมสีน้ําเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเดนเป็นสงาอยูตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ (Freedom Square) มี
บันไดดานหนา 89 ขั้นเทากับอายุของทานประธานาธิบดี

นําทานสู วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหน่ึงในวัดท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป เพ่ือ
เป็นสถานท่ีสักการะบูชาสิ่งศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางดานสถาปัตยกรรมคลายกับวัดพุทธของจีนแตมี
ลูกผสมของความเป็นไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเป็นวัดสไตลไตหวัน ทําใหท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวไมควร
พลาดของเมืองไทเป

จากนั้นเดินทางสู Shilin Night Market เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในกรุงไทเป และโดงดังท่ีสุดอีกดวย พูดไดวาของ
ขายท่ีน่ีแทบจะมีครบทุกอยาง ไมวาจะเป็น ของกิน ของฝาก เสื้อผา รองเทา มีหมด เหตุผลท่ีคนชอบมา ซ่ือหลินไนทมารเก็ต ก็
เพราะวา การเดินทางท่ีสะดวก หางจากสถานี MRT แค 70 เมตร , มีของขายเยอะแยะมากมาย , เปิดจนถึงเท่ียงคืน เพราะเหตุ
น้ี ซ่ือหลินเลยกลายเป็นสถานท่ี Night Life อันโดงดังของไตหวัน

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Green World Songshan hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ศูนยเจอมาเนี่ยม

อุทยานเยหลิว

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด ซ่ึง
สินคาน้ีเป็นสินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทะเลสไตลไตหวัน

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน

รานเครื่องสําอางไตหวัน

อนุสรณเจียงไคเช็ค

วัดหลงซันซื่อ

 บาย

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

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

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

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



วันท่ี 4 หมูบานสายรุง - ไทจง - ทาอากาศยานไทจง - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ซื่อหลินไนทมารเก็ต
ซ่ือหลินไนทมารเก็ต เป็นตลาดนัดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในไทเป มีสินคาใหเดินชอปป้ิง
มากมาย ตั้งแตอาหาร ขนม เครื่องด่ืม เสื้อผา เครื่องประดับ กระเปา รองเทา

 คํ่า  Green World Songshan hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานสู หมูบานสายรุง เดิมเป็นหมูบานของเหลาทหารพรรคกกมินตั๋งหลังจากท่ีอพยพมายังไตหวันพรอมกับเจียงไคเช็ค
ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษใหเป็นแหลงทองเท่ียวและแหลงศึกษาชีวิตความเป็นอยูในอดีตของบรรดา
ทหารกกมินตั๋ง บานแตละหลังจะถูกแตงแตมดวยสีสันตระการตาเหมาะแกการถายรูปอยางมาก ไมเวนแตพ้ืนถนนทางเดินก็
ถูกแตงแตมสีสันและตัวการตูนไปท่ัวท้ังหมูบาน

จากนั้นเดินทางสู สนามบินไทจง เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองไทจง เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ561 (ใช
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมูบานสายรุง

ไทจง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานแหงน้ีเป็นหน่ึในฮอตสปอตสําหรับการทองเท่ียวประเทศไตหวัน โดยชื่อเสียงของ
หมูบานสายรุงแหงน้ีเริ่มตนขึ้นเมื่อ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผานศึกท่ีได
สรางภาพวาดท่ีถือเป็นสวนหน่ึงของภูมิทัศนทางวัฒนธรรมท่ีสวยงาม และสรางความมี
ชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดท่ีเริ่มจากบานหลังหน่ึงไปสูบานอีกหลายๆหลังในเขต
หมูบานสายรุง โดยภาพวาดสวนใหญจะเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว และ
รายการอ่ืน ๆ เชนนก, กระบือ และคนพ้ืนเมือง เป็นตน

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

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

ทาอากาศยานไทจง
เป็นทาอากาศยานประจําเมืองไทจง เมือทอเท่ียวท่ีสําคัญเมืองหน่ึงของไตหวัน ท่ีน่ีเป็นทา
อากาศยานนานาชาติแหงท่ีสามในไตหวันท่ีใหบริการเท่ียวบินระหวางประเทศไปยัง
ประเทศจีน ญ่ีป ุน เกาหลีใต ไทย และเวียดนาม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

รายการทองเท่ียวน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเป็นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมท่ีสุด 

เงื่อนไขการออกเดินทาง

ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผู
เดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง

การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง

หากกรุปคอนเฟิรมแลวไมสามารถเล่ือนการเดินทางได 

หากกรุปคอมเฟิรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมา
จาก การคอนเฟิรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม์ิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคา
ใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร 

การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปล่ียนได  

้ ่



การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

การรับการดูแลเป็นพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรง
กอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ

ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองนั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประ
เทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

การงดเวนการรวมทริปบางรายการ

หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ัง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การชําระเงิน
กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 10,000 บาท ตอทาน เพ่ือสํารองสิทธิใ์นการเดินทาง และชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน

ออกเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ี
ทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของท่ีพักและตั๋วเครื่องบินไป
กอนหนานั้นแลว หากทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณา
เตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหาก
ทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซ่ึงทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได
ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามท่ีระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน (ยกเวนหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทาง

สายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) และเน่ืองจากเป็นตั๋ว  กรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ท้ังน้ีเป็นไป
ตามเงื่อนของสายการบิน

น้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่องทานละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเปาถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม

คารถโคชปรับอากาศ ตามวันท่ีระบุ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 
อน่ึง เรื่องของการยืนยันโรงแรมท่ีพักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคท่ีจะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพ่ือ

สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3
วัน ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหา
โรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแนนอน

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 



อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,200 NTD/ทริป (ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหนาทัวรแลวแต
ความพึงพอใจของทาน

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
1,200 NTD/ทริป/ทาน ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว

บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขรายละเอียดแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆได

หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพ้ืนเมือง หรือ รานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคา
ชดเชยเพ่ิม 300 NTD ตอ ราน ตอ ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเป็นผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 

ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเท่ียวสามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

สําคัญมาก กรุณานําหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันเดินทาง ทางบริษัทไมสามารถรับผิดชอบ ในกรณีท่ีทานลืมนํามา หรือ
นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม **พาสปอรตตองมีอายุไมนอยกวา 7 เดือน**

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสาย

การบินกอนการเดินทาง) 


