
#14812 ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน อุทยานแหงชาติ
เยหล่ิว ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน CI
ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป หมูบานสายรุง ตลาดกลางคืนเมืองไถจง วัดพระถังซัม
จ๋ัง วัดเหวินหวู ยานซีเหมินติง หมูบานโบราณจ่ิวเฟน ตึกไทเป101(ไมรวมคาขึ้น)
ซ่ือหลินไนทมารเก็ต ตลาดปลาไทเป อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - ไทจง - หมูบานสายรุง - ตลาดฝง
เจียไนทมาเก็ต   

Orange
Hotel
Taichung
หรือเทียบเทา

2 หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู (วัดกวนอู) - ไทเป -
รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - ซีเหมินติง   

Orange
Hotel Taipei
หรือเทียบเทา

3 รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน - ไทเป 101 -
ซ่ือหลินไนทมารเก็ต - อาบน้ําแร   

Eastern
Resort
Yangmei หรือ
เทียบเทา

4 ศูนยเจอมาเน่ียม - ศูนยปะการังแดง - ตลาดปลาไทเป - ดิวต้ีฟรี - อนุสรณเจียงไคเช็ค -
วัดหลงซันซ่ือ - ทาอากาศยานเถาหยวน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

30 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

2 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

13 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

27 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500



20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - ไทจง -
หมูบานสายรุง - ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร S สายการบินไชนา แอรไลน รวมน้ําหนักกระเปา
30 กิโลกรัมโดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง

สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

08.30 น. ออกเดินทางสูถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบินไชนา แอรไลน เท่ียวบินท่ี CI838
(มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง)

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

บาย

รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เครื่องด่ืม)

จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองไถจง

นําทานสู หมูบานสายรุง เดิมเป็นหมูบานทหารผานศึกของพรรคกกมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดินทางล้ีภัยมา
รวมตัวท่ีไตหวัน เวลาผานมาหลายสิบปี ผูคนยายออก บางก็ลมหายตายจากกันไป ตอมามีโครงการรื้อหมูบานแหงน้ีและสราง
เป็นเมืองใหมแต ในระหวางท่ีทําการรื้อถอนมีทหารเกานายหน่ึงนามวา คุณป ูหวง หยง ฟ ู ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนว
กําแพง และตัวบาน นัยวาเป็นเสมือนการบอกลาหมูบานแหงน้ี

นําทาน ชอปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภทท้ังแบบแผงลอยและรานย่ีหอแบรนดระดับกลาง
รานเครื่องสําอางคจากญ่ีป ุน รานรองเทากีฬาย่ีหอตางๆ เสื้อผาหลากหลายย่ีหอ ท้ังย่ีหอทองถิ่นของไตหวันเอง ใหทานไดเลือก
แวะซ้ือ แวะชมตามใจชอบ หากทานใดไมใชขาชอปป้ิงก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะตลาดแหงน้ียังเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารทองถิ่น
อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญท่ีสุดของไถจงอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Orange Hotel Taichung หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานเถาหยวน

 เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานไตหวันเถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็นทา
อากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐจีน

่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิน
หวู (วัดกวนอู) - ไทเป - รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - ซีเหมินติง

มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง

สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู อาหารแบบกลอง(แฮมเบอเกอร+เครื่องด่ืม)

ไทจง

หมูบานสายรุง

ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต

 บาย

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

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

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในเมืองไทจง เป็นตลาดท่ีสามารถ
เลือกหาซ้ือสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกท่ีตลาด
แหงน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Orange Hotel Taichung หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน ท่ีไมมีทางออกสูทะเล

่ ้ ่ ้ ่ ่



นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของไตหวันเสนทางรอบ
ทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย ครึ่งลางเหมือน
พระจันทรเสี้ยวท่ีกําลังประกบกันอยูและยังเป็นตําแหนงฮวงจุยทีดีมีมังกรลอมรอบ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีถือวาเป็นจุดรับพลังมังกรท่ี
สมบูรณท่ีสุดของไตหวัน

จากนั้นนําทานสู วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต(ฟัน) ของพระถังซัมจ๋ัง ท่ีอัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิว
ทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกับมุมทีสวยท่ีสุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา

จากนั้นนําทานกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจ้ือ เทพเจาแหงปัญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความ
ซ่ือสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรือท่ีเรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ท่ีมีชื่อเสียงมากในดานความรักท่ีวัดหลง
ซันไทเป วัดน้ีถือวาเป็นจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญท่ีทานสามารถมาขอพรไดครบทุกความปรารถนาท่ีวัดน้ี สิ่งท่ีนาสนใจยังไม
หมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตั้งอยูหนาวัด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี)

สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวัน

นําทานชอปป้ิง รานเครื่องสําอางค COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของไตหวัน มากมายหลายแบรนด ท่ี
ทานสามารถซ้ือเป็นของฝากแกคนทางบานได

จากนั้นนําทานชอปป้ิงยาน ซีเหมินติง ถือวาเป็นแหลงชอปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสุดของไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาท้ังเสื้อผา
และรองเทากี่ฬาย่ีหอตาง ๆ ยังมีสินคาย่ีหอทองถิ่นใหเลือกซ้ือ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Orange Hotel Taipei หรือเทียบเทา

หนานโถว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจ๋ัง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และมีขนาดใหญท่ีสุดในไตหวัน มีเมือง
หลวงชื่อ หนานโถวซิตี้ ทิศเหนือติดกับTaichung ทิศตะวันตกติดกับ Changhua และ
Yunlin ทิศใตติดกับ Chiayi และ Kaohsiung ทิศตะวันออกติดกับ Hualien เป็นเมือง
เดียวท่ีไมมีทางออกสูทะเล พ้ืนท่ีสวนใหญรอบลอมไปดวยภูเขาสูง ท่ีลดหล่ันกันไป หุบเขา
ทางดานตะวันตกมีลักษณะท่ีคลายกับ Shenzhen พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดมีความสูงเฉล่ีย 200
เมตร

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ี
ใหญท่ีสุดของไตหวัน ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศ
ใตนั้นมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานท่ีสําคัญคือ เจดีย หรือ ถะ ซ่ึงมีตํานานเลาขานกันวาพระถังซัมจ๋ังได
สรางเจดียองคน้ีขึ้นตรงตําแหนงท่ีมีหานปาตกลงมา รวมไปถึงใชพระเจดียเป็นท่ีเก็บ
รักษาพระบรมธาตุรวมท้ังพระคัมภีรท่ีอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย



วันท่ี 3 รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - อุทยานเยหลิว - หมูบานโบ
ราณจิ่วเฟน - ไทเป 101 - ซ่ือหลินไนทมารเก็ต - อาบน้ําแร

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ปลาประธานาธิบดี

ไทเป

รานเครื่องสําอางไตหวัน

ซีเหมินติง

 บาย

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เป็นท่ี
ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

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

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชั่น เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี

 คํ่า  Orange Hotel Taipei หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหล่ิว อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลม
ย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเลและการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปราง

่ ่ ่ ่ ่



ลักษณะตางๆท่ีนาตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟ ูดสไตลไตหวัน)

นําทานสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหวางทางกอนขึ้นเขาไปยังหมูบานจ่ิวเฟ่ินทานจะไดเห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวัน
ท่ีสรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ินเป็นแหลงเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสว้ี สมัยราชวงศชิง มีนัก
ขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี แตในยุคปัจจุบันน้ีท่ีหมูบานจ่ิวเฟ่ินเป็นหมูบานท่ีมีการขายของพ้ืนเมือง ท้ังขนมพ้ืนเมือง
อาหาร และของฝากแบบพ้ืนเมืองหรือท่ีเราเขาใจกันงายๆ

หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปล่ียนรถเป็นรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลง
เหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน

เดินทางกลับไทเป นําทานถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบันถือวาเป็นจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลว
ไมมีรูปคูกับตึกไทเป 101 น่ันแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน โครงสรางของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดานวิศวกรรมของ
ไตหวัน เพราะตึกแหงน้ีตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 ตันท่ีชวยถวงสมดุลของ
ตัวตึกไว และชวยการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหว

ไมรวมคาขึ้นลิฟทท่ีเร็วท่ีสุดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD

นําทานชอปป้ิง ตลาดซ่ือหลินไนทมารเก็ต เป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของไทเป ในดานอาหารทองถิ่นของไตหวัน มีราน
อาหารมากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตลทองถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินคาพ้ืนเมือง สินคาแฟชั่นวัยรุน
รานรองเทากีฬาย่ีหอตาง ๆ ท่ีใหไดชอปป้ิงกันแบบจุใจ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Eastern Resort Yangmei

พิเศษ ใหทานผอนคลายความเมื่อยลากับการอาบน้ําแร แบบบรรยากาศสวนตัวภายในหองพัก

รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด)

อุทยานเยหลิว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พายสับปะรดถือเป็นของฝากหามพลาดเลย ท่ีถาเราไดมาเยือนไตหวันแลวทุกคนเป็นตอง
ซ้ือกลับบาน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ซีฟ ูดสไตลไตหวัน

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยเจอมาเน่ียม - ศูนยปะการังแดง - ตลาดปลาไทเป - ดิวตี้ฟรี
- อนุสรณเจียงไคเช็ค - วัดหลงซันซ่ือ - ทาอากาศยานเถาหยวน
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปล่ียนรถเป็นรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลง
เหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน

คาทัวรไมรวมคาขึ้นลิฟทท่ีเร็วท่ีสุดในโลก เพ่ือขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป101 ชั้น 89 (ราคา 600 NTD)

ไทเป 101

ซื่อหลินไนทมารเก็ต

อาคารไทเป 101 เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกอยูชวงหน่ึง จนกระท่ังถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึ้นสูงกวา ตั้งอยูท่ีกรุงไทเป ประเทศไตหวัน มีความสูง
509.2 เมตรจากพ้ืนดิน มีจํานวนชั้นท้ังหมด 101 ชั้น โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสม
ผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม อันทันสมัยตามหลัก
วิทยาศาสตร กับการตกแตงดวยรูปหัวมังกรท่ีมุมอาคารท้ัง 4 ดานทุกปลองเพ่ือขับไลภูติผี
ปิศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

ซ่ือหลินไนทมารเก็ต เป็นตลาดนัดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในไทเป มีสินคาใหเดินชอปป้ิง
มากมาย ตั้งแตอาหาร ขนม เครื่องด่ืม เสื้อผา เครื่องประดับ กระเปา รองเทา

อาบนํ้าแร คํ่า

 Eastern Resort Yangmei หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ชอปป้ิง ราน Germanium ท่ีขึ้นชื่อเรื่องสรอยขอมือ Germanium ท่ีประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ี
ยม ท่ีมีคุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น เพ่ิมความกระปรี้กระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ําลึกท่ี
เป็นอัญมณีล้ําคาท่ีหายากซ่ึงมีอยูไมกี่ท่ีในโลก

นําทานเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซี
ฟ ูดคลายของญ่ีปุนแตไมตองไปถึงญ่ีป ุน ทานจะไดเห็นบรรยากาศการซ้ือขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินคาหลากหลายให
เลือกชิมหรือเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานช็อปป้ิงสินคาท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซ้ือ ในราคาโปรโมชั่นท่ีจะทําให
ทานไดสวนลดมากมาย สินคาแนะนํา ! เซ็ทชุดน้ําหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดย่ีหอตาง ๆ มีใหเลือกมากมายและ
ท่ีสําคัญทานไดของแทแนนอนหากทานเลือกซ้ือในดิวตี้ฟรีและราคาถูกกวาเมืองไทยแนนอน คอนเฟิรม

บาย

้



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO เมนูสุกี้สไตลไตหวัน 1 เซ็ท/ทาน

ทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ปี สราง
แลวเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร

เดินทางสู วัดหลงซานซ่ือ หรือ “วัดมังกรภูเขา” ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ี
ประณีต ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพเจาท่ีไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝีมือท่ีหาไดยากในปัจจุบัน สําหรับทาน
ท่ีตองการขอพรเรื่องความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดท่ีน่ีกับองคเทพเจาแหงความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดง
แหงรัก”

ค่ํา

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน

23.20 น. เดินทางกลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชนา แอรไลน เท่ียวบินท่ี CI837 (มีอาหารและ
เครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง)

02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ศูนยเจอมาเนี่ยม

ศูนยปะการังแดง

ตลาดปลาไทเป

ดิวต้ีฟรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด ซ่ึง
สินคาน้ีเป็นสินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน

เป็นศูนยปะการังแดงท่ีใหญท่ีสุดของโลก ซ่ึงปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นท่ี
แพรหลายของชาวไตหวัน เชื่อวามีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุล ในรางกาย ซ่ึงชาว
ไตหวันนิยมนํามาทําเป็นเครื่องประดับชนิดตางๆ เมื่อสวมใสก็จะมีพลังอัศจรรยชวยให
รางกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจไดดวย ปะการังแดงน้ีจะถูกคนพบในไมกี่ท่ีของ
โลก

ตลาดปลาไทเป ซ่ึงเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ ซ่ึงเป็นตลาดติดแอร มีขาย
อาหารทะเลท้ังแบบสดๆ และแบบสําเร็จท่ีพรอมรับประทานไดทันที ทานสามารถเลือกซ้ือ
ชิมและล้ิมลอง ท้ังซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอนสดๆ ปูอลาสกา หอยนางรมสด กุง หอยเซลล
ขาวป้ันหนาตางๆ ขนม ผลไม ท่ีพรอมรับประทานไดเลย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู สุกี้สไตลไตหวัน 1 เซ็ท/ทาน

 บาย



 หมายเหตุ มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง

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

อนุสรณเจียงไคเช็ค

วัดหลงซันซื่อ

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

ทาอากาศยานเถาหยวน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

ทาอากาศยานไตหวันเถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็นทา
อากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือกอนออกเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ กรุณาติดตอเจาหนาท่ี

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2
เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจัดหองพักใหเป็นไปตามความ
เหมาะสมในลําดับตอไป

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ

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

ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 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]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก

ระยะสั้นในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถากรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด)

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน
 



วีซา
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน

ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา

หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในเมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน

เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน 

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในเมืองไตหวัน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในเมืองไตหวัน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในเมืองไตหวัน

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 เหรียญ/ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย

ตามแตทานจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักใน
นามของรานรัฐบาล คือ รานชาอูหลง , ราน COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพ้ืนเมือง ฯลฯ ซ่ึงจําเป็นตองบรรจุ
ในโปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุก
ทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น

ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงราน
รัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น
 

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด (45 วันสําหรับชวงสงกรานตและปีใหม)

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 
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ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

สําคัญ บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาเมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการ
ผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมือง
ดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


