
#15053 ทัวรไตหวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน หมูบาน HINOKI
อุทยานอาลีซาน Countdown 2020 บิน VZ
ทัวรไตหวัน ไทเป ไทจง ยานซีเหมินติง หมูบานโบราณจ่ิวเฟน อนุสรณสถานเจียง
ไคเช็ค ตลาดฟงเจ้ีย ตลาดเหวินฮวา หมูบานสายรุง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานไทจง - ไทเป - ซีเหมินติง - สวนสาร
ธารณะตาอัน   

GreenWorld
Songshan หรือ
เทียบเทา

2 ไทเป - รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน - ศูนยเจอมาเน่ียม -
อนุสรณเจียงไคเช็ค - ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต   

The Galerie Hotel
หรือเทียบเทา

3 ชาอวูหลง - อุทยานแหงชาติอาลีซาน - รถไฟอุทยานอาลีซาน - หมูบานฮิโนกิ -
ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว   

Oriental luxury
hotel หรือเทียบเทา

4 หมูบานสายรุง - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - ทาอากาศยานไทจง - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานไทจง - ไทเป - ซีเหมิน
ติง - สวนสารธารณะตาอัน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

09.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก ***อาจมีการเปล่ียนแปลงเคาเตอรสายการบินเสมอ
กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีในวันเดินทางอีกครั้ง***

บาย

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

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

บริการ Snack Box set (Burger+Bubble milk tea)

พาทุกทานเดินสูเมืองไทเป เพ่ือมุงหนาสูตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ แหลงศูนยรวมแฟชั่นทัน
สมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิฟ๊ช็อป สไตลวัยรุนมากมาย ใหทานไดอิสระ เพลิดเพลินในการจับจายซ้ือของกินท่ี
แปลกตา

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

เมื่อถึงเวลาอันสมควร พาทุกทานไป ท่ี Daan Park เพ่ือ Coutdown

พักท่ี GreenWorld Songshan หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Snack Box set (Burger+Bubble milk tea)

ทาอากาศยานไทจง บาย

เป็นทาอากาศยานประจําเมืองไทจง เมือทอเท่ียวท่ีสําคัญเมืองหน่ึงของไตหวัน ท่ีน่ีเป็นทา
อากาศยานนานาชาติแหงท่ีสามในไตหวันท่ีใหบริการเท่ียวบินระหวางประเทศไปยัง
ประเทศจีน ญ่ีป ุน เกาหลีใต ไทย และเวียดนาม



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ไทเป - รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - หมูบานโบราณจิ่วเฟน - ศูนย
เจอมาเน่ียม - อนุสรณเจียงไคเช็ค - ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ไทเป

ซีเหมินติง

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เป็นท่ี
ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชั่น เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี

สวนสารธารณะตาอัน คํ่า

 GreenWorld Songshan 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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทุกทานเดินทางสูเมืองไทเป

จากนั้นนําทานเลือกซ้ือสินคาผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆท่ี ศูนยเครื่องสําอาง

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

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา
่ ่ ่ ่ ้



พาทานแวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีท้ังแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มี
คุณสมบัติในการปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา

พาทานแวะชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เป็นหน่ึงสัญญลักษณของประเทศไตหวัน และสถานท่ีทองเท่ียวหลักท่ีตองมาของ
เมืองไทเป

ฟงเจ๋ียไนทมารเก็ท ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับการชอปป้ิงชิวๆ ท่ีเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดของไตหวันและราคาก็ถูกกวา
ในไทเป มีของขายมากมายใหทุกทานไดชอปป้ิงกันอยางจุใจ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ท่ีรานหารหาร เมนูพิเศษ!! ชาบูสุกี้

พักท่ี The Galerie Hotel หรือเทียบเทา

ไทเป

รานเครื่องสําอางไตหวัน

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา

ศูนยเจอมาเนี่ยม บาย

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด ซ่ึง
สินคาน้ีเป็นสินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน



วันท่ี 3 ชาอวูหลง - อุทยานแหงชาติอาลีซาน - รถไฟอุทยานอาลีซาน -
หมูบานฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเหวินฮ่ัว

อนุสรณเจียงไคเช็ค

ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต

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

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในเมืองไทจง เป็นตลาดท่ีสามารถ
เลือกหาซ้ือสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกท่ีตลาด
แหงน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!! ชาบูสุกี้

 The Galerie Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทาน แวะชิมชาอูหลง ชาทองถิ่นของไตหวัน เหมาะแกการซ้ือเป็นของฝากคนท่ีทานรัก

จากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาหลีซาน อีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยม กิจกรรมหลักของ การมาเยือนท่ีน่ี
คือ การเดินปาศึกษาเสนทางธรรมชาติ และน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทิตยขึ้น ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียง
ท่ีสุดของไตหวัน โดยตลอดสองเสนทาง ทานจะไดสัมผัสกับตนสนสูงชัน, ซากตนไมโบราณรูปรางตางๆ และตนไมนานาพันธุ
ซ่ึงเป็นอุทยานท่ียังมีความสมบูรณอยูมาก ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพ่ีนองซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอยางมาก
เป็นทะเลสาบท่ีนําสายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยูท่ีทะเลสาบแหงน้ี พรอมท้ังใหทานไดชม สวนสนพันปี ซ่ึงมีสนหลากหลาย
นานาพันธุ มีความสวยงามท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยปี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พาทุกทานไปเย่ียมชมหมูบาน Hinoki Village อีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวแนวศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเจียอ้ี “หมูบานฮิ
โนกิ” (Hinoki Village) ท่ีประกอบไปดวยอาคารบานไมสไตลญ่ีป ุนแบบด้ังเดิม 28 หลัง อาคารสถาปัตยกรรมและการจัดตกแตง
สวนสไตลญ่ีป ุนแบบด้ังเดิม สัมผัสกับบรรยากาศหมูบานญ่ีป ุนแบบยอนยุค รานขายของเกไกมากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ
ท่ีบอกเลาเรื่องราวในอดีตของท่ีน่ี มีรานอาหาร รานขายขนมเครื่องด่ืม รานขายของท่ีระลึก งานเฟอรนิเจอรและของฝากแฮนด
เมดท่ีทําจากไมฮิโนกิ ซ่ึงอาคารแตละหลังภายในก็จะมีสินคาแตกตางกันออกไป รวมไปถึงพิพิธภัณฑ ภายในบริเวณมีการจัดมุม
ไวใหถายรูปเป็นระยะ ท่ีน่ีไมมีคาเขา (ไมรวมคาเขาชม Taiwan Antique Toy Exhibition & World Antique Toy
Exhibition)

จากนั้นนําทุกทานเดินทางตอไปท่ี เหวินฮวาไนทมารเก็ท ทานจะไดเพลิดเพลินไปกับการชอปป้ิงชิวๆ ท่ีเป็นตลาดกลางคืนท่ี
ใหญท่ีสุดของไตหวันและราคาก็ถูกกวาในไทเป มีของขายมากมายใหทุกทานไดชอปป้ิงกันอยางจุใจ

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Oriental luxury hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 หมูบานสายรุง - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - ทา
อากาศยานไทจง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

ชาอวูหลง

อุทยานแหงชาติอาลีซาน

รถไฟอุทยานอาลีซาน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

หมูบานฮิโนกิ

ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว

 บาย

หมูบานญ่ีป ุนเกาฮิโนกิ (Hinoki Village) อดีตเป็นบานพักของทหารญ่ีป ุน ในชวง
ปกครองไตหวัน ภายในหมูบานจะเป็นบานเกาสไตสญ่ีป ุนชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นรานขาย
ของเกไกมากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑท่ีบอกเลาเรื่องราวในอดีตของท่ีน้ีดวย

ท่ีน่ีเป็นตลาดทองถิ่นของเมืองเจียอ้ี ตั้งอยูตามถนนเหวินฮ่ัว มีของขายตางๆ มากมาย
อาทิเชน เสื้อผา รองเทา กระเปา ของกินพ้ืนเมือง และรานชาไขมุกมากมาย

 คํ่า  Oriental luxury hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเย่ียมชม หมูบานสายรุง เดิมเป็นหมูบานของเหลาทหารพรรคกกมินตั๋งหลังจากท่ีอพยพมายังไตหวันพรอมกับเจียงไค
เช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษใหเป็นแหลงทองเท่ียวและแหลงศึกษาชีวิตความเป็นอยูในอดีตของบรรดา
ทหารกกมินตั๋ง บานแตละหลังจะถูกแตงแตมดวยสีสันตระการตาเหมาะแกการถายรูปอยางมาก

ทุกทานแวะซ้ือของฝาก ท่ี รานขนมพายสับปะรด ซ่ึงเป็นขนมชื่อดังของไตหวัน มีรสชาติกลมกลอมจนเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลก
อิสระใหทุกทานไดลองทานและเลือกซ้ือขนมพายสับปะรด นอกจากน้ียังมีขนมอีกมากมายใหทานไดเลือก

จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินไทจง เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

บาย

อิสระอาหารกลางวัน

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

17.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมูบานสายรุง

รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด)

 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

พายสับปะรดถือเป็นของฝากหามพลาดเลย ท่ีถาเราไดมาเยือนไตหวันแลวทุกคนเป็นตอง
ซ้ือกลับบาน

ทาอากาศยานไทจง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 บาย

เป็นทาอากาศยานประจําเมืองไทจง เมือทอเท่ียวท่ีสําคัญเมืองหน่ึงของไตหวัน ท่ีน่ีเป็นทา
อากาศยานนานาชาติแหงท่ีสามในไตหวันท่ีใหบริการเท่ียวบินระหวางประเทศไปยัง
ประเทศจีน ญ่ีป ุน เกาหลีใต ไทย และเวียดนาม

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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



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 

เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมสําคัญ!

เงื่อนไขการออกเดินทาง ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทาง
ขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดิน
ทาง หากทานมีไฟลทบินภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณา
สอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง

การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ
กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวัน
และเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการ
บิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุม
ของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบ
ริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10
วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง 

หากกรุปคอนเฟิรมแลวไมสามารถเล่ือนการเดินทางได หากกรุปคอมเฟิรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได
ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมาจาก การคอนเฟิรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน
หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
มิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคาใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร

การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปล่ียนได การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอ
เสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และ
หากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย
อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ   

การชําระเงิน
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กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 10,000 บาท ตอทาน เพ่ือสํารองสิทธิใ์นการเดินทาง และชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน
ออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ีทานจะไมสามารถเรียก
รองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของท่ีพักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หาก
ทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการ
เดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวา
จะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามท่ีระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน (ยกเวนหากมี  การประกาศปรับขึ้นจากทาง

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 คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

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

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
***เน่ืองจากโปรแกรมดังกลาวน้ีอยูในชวงของเทศกาล ทําใหมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาการเดินทาง ทางเราจึงทําการปรับเปล่ียน

เพ่ือความเหมาะสม ***

สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯจะถือวาทานใด
ยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ

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

- ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอนการเดินทางแลว
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- บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินทางขาไป เทานั้น

- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

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

**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเท่ียวสามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

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

**ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน**

จํานวนคนในการออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผูเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน ซ่ึงทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และ
หากไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ

การรับการดูแลเป็นพิเศษ กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7
วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการ
ขอลวงหนา และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถาม
กับเจาหนาท่ีไดโดยตรงกอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูง
อายุและผูท่ีมีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตอง
ใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวา
จะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมือง
นั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมี
สิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ
มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทาง
จะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

การงดเวนการรวมทริปบางรายการ หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไม
สามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ังสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ
 

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสาย

การบินกอนการเดินทาง) 


