
#15204 ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน อุทยานแหงชาติ
อาลีซาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน CI
ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป เจียอ้ี หนานโถว ไทเป ตลาดกลางคืนเจียอ้ี ตลาดกลาง
คืนฟงเจ่ีย วัดพระถังซัมจ่ัง วัดเหวินหวู ตึกไทเป101(ไมรวมคาขึ้น) ตลาดกลาง
คืนยานซีเหมินติง อุทยานเหยหล่ิว เมืองโบราณจ่ิวเฟน อนุสรณสถานเจียงไคเชก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - เจียอี้ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว   

Ali Mountain
Oriental Prael
International
Hotel หรือเทียบ
เทา

2 อุทยานแหงชาติอาลีซาน - รถไฟอุทยานอาลีซาน - ชาอวูหลง - ไทจง - ตลาดฝงเจีย
ไนทมาเก็ต   

CU Hotel หรือ
เทียบเทา

3 หนานโถว - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู (วัด
กวนอู) - ไทเป - ไทเป 101 - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - รานเคร่ืองสําอาง
ไตหวัน - ซีเหมินติง - อาบน้ําแร

  
New Taipei Hot
Spring Hotel
หรือเทียบเทา

4 ศูนยเจอมาเน่ียม - อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน - อนุสรณเจียงไคเช็ค - มิต
ซุยเอาทเล็ตไตหวัน - ทาอากาศยานเถาหยวน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿4,500

19 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿4,500

25 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66 ฿24,888 ฿24,888 ฿24,888 ฿4,500

4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿4,500

10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿4,500

18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿4,500

25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - เจียอ้ี -
ตลาดกลางคืนเหวินฮ่ัว

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาทเตอร S สายการบิน
ไชนา แอรไลน (CI) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ

[สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได]

08.30 น. / 08.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน CHINA
AIRLINES (รวมน้ําหนักกระเปา 30 Kg) เท่ียวบินท่ี CI838 (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง)

บาย

13.10 น. / 11.25 น. ถึง ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิ่นประเทศไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

** หมายเหตุ กรุปท่ีออกเดินทาง ชวงเดือนเมษายนเป็นตนไป ไฟลทบินขาไป เวลาบินจะเป็น 08.05 – 11.25 น. **

**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟิรมกับทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง**

บริการอาหารเท่ียงแบบกลอง Bubble Milk + Cake

นําทานเดินทางสู เมืองเจียอ้ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

นําทานอิสระชอปป้ิง เหวินฮวาลู ไนทมารเก็ต หรือ ตลาดกลางคืนเจียอ้ี ใหทานไดอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ณ ตลาดกลางคืนเจียอ้ี เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Ali Mountain Oriental Prael International Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร อาหารกลางวันแบบกลอง Milk + Cake

ทาอากาศยานเถาหยวน บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการกรุงไทเปและไตหวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู
ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตตาหยวน มีชื่อเดิมวาทาอากาศยาน
นานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ไดรับการจัดอันดับเป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 อุทยานแหงชาติอาลีซาน - รถไฟอุทยานอาลีซาน - ชาอวูหลง -
ไทจง - ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต

** หมายเหตุ กรุปท่ีออกเดินทาง ชวงเดือนเมษายนเป็นตนไป ไฟลทบินขาไป เวลาบินจะเป็น 08.05 – 11.25 น. **

**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟิรมกับทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง**

สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นประเทศไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

เจียอี้

ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว

เมืองเจียอ้ี เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบนท่ีราบทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน เดิมเคยถูก
เรียกวา "คากิ" จากเมืองน้ีสามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติอาลีซันไดงาย

ท่ีน่ีเป็นตลาดทองถิ่นของเมืองเจียอ้ี ตั้งอยูตามถนนเหวินฮ่ัว มีของขายตางๆ มากมาย
อาทิเชน เสื้อผา รองเทา กระเปา ของกินพ้ืนเมือง และรานชาไขมุกมากมาย

 คํ่า  Ali Mountain Oriental Prael International Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตหวัน อยูสูงจากระดับน้ํา
ทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานท่ีมีความสวยงามมาก

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

หมายเหตุ : ชวงกลางเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี เป็นฤดูใบไมผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีก
นานาชนิด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ใหทานไดชื่นชมความงดงามพรอมถายรูปดอกซากุระทีบานสะพรังรอตอนรับทาน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่ ้ ่



นําทานแวะ ชิมชาอูหลง (Wolong Tea) ชาไตหวันแทๆ ท่ีจะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ดวยสภาพอากาศบนพ้ืนท่ีสูง
และอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีทําใหชาท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกลอม และพันธุชาของท่ีน่ียังเป็นพันธุชาท่ีนํามาปลูกในประเทศไทย
ทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกดวย อิสระชิมชาและเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู เมืองไถจง ตั้งอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน เป็นเมืองใหญอันดับท่ี 3 ของมณฑลไตหวัน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)

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

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟงเจ่ีย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี CU Hotel 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

ชาอวูหลง

ไทจง

 บาย

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

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิน
หวู (วัดกวนอู) - ไทเป - ไทเป 101 - รานเหวยเกอ (รานพาย
สับปะรด) - รานเคร่ืองสําอางไตหวัน - ซีเหมินติง - อาบน้ําแร

ชวงกลางเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี เป็นฤดูใบไมผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ใหทานไดชื่นชมความงดงามพรอมถายรูปดอกซากุระทีบานสะพรังรอตอนรับทาน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต
ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในเมืองไทจง เป็นตลาดท่ีสามารถ
เลือกหาซ้ือสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกท่ีตลาด
แหงน้ี

 คํ่า  CU Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หนานโถว เพ่ือ ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดในไตหวัน
ตั้งอยูในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน ตั้งอยูสูงเหนือกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 748 เมตร มี
พ้ืนท่ีท้ังหมดกวา 5.4 ตารางกิโลเมตร ลอมรอบไปดวยเทือกเขาสูงใหญสลับกันไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาท่ีสวยงาม จนไดรับการ
ขนานนามวาเป็น “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน”

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

นําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) นักทองเท่ียวชาวไทยนิยมเรียกวา วัดกวนอู ตั้งอยูดานเหนือของ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิส์ิทธอีกแหงหน่ึงของไตหวัน สถาปัตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใชสีจะ
คลายคลึงกับพระราชวังตองหามกูกงในเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ดานหนาทางเขาวัดจะมีสิงโตหินออน 2 ตัว ซ่ึงมีมูลคาตัวละ 1
ลานเหรียญไตหวัน ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือ และเทพกวนอู

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี

นําทานเดินทางสู เมืองไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกระฟาท่ีสูงท่ีสุดในไตหวัน และเคยเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี ค.ศ.
2004 ความสูงจากพ้ืนดิน 509.2 เมตร มีท้ังหมด 101 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็นสวนของหองสรรพสินคาและรานอาหารตางๆ โดยมี
สินคามากมายใหทานเลือกชอป ท้ังสินคาท่ัวไป ไปจนถึงสินคาแบรนดเนมมากมาย (ราคาทัวรไมรวมคาขึ้นลิฟทท่ีเร็วท่ีสุดในโลก
เพ่ือขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD )

นําทานแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมท่ีถือไดวามีแหลงกําเนิดมาจากเกาะไตหวัน เน้ือแปง
หอมเนยหอหุมแยมสับปะรด รสชาติมีความหวาน และความมันของเนยเล็กนอย ผสมกับรสเปรี้ยวของสับปะรด ทําใหมีรสชาติ
ท่ีกลมกลอมจนเป็นท่ีนิยม ดวยรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณไมเหมือนใคร ทําใหขนมพายสับปะรดเป็นขนมท่ีขึ้นชื่อของเกาะไตหวัน
ไมวาใครท่ีไดมาเยือนก็ตองซ้ือเป็นของฝากติดมือกลับบาน

นําทานเดินทางสู รานเครื่องสําอาง (Cosmetics Shop) ชื่อดังของประเทศไตหวัน หน่ึงในสถานท่ีชอปป้ิงท่ีตองไปเยือน
สักครั้ง เพราะเครื่องสําอางคท่ีประเทศไตหวันมีราคาถูกวาท่ีประเทศไทยมาก ไมวาจะเป็นแบรนดท่ีผลิตขึ้นเองในประเทศ เชน
My beauty diary, ZA , Oguma รวมถึงแบรดทองถิ่น ผลิตภัณฑจากประเทศเกาหลี อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

่ ่ ่



นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง (Ximending Night Market) ไนทมาเก็ตท่ีมีชื่อเสียง อีกหน่ึงไฮไลตของ
เมืองไทเป แหลงชอปป้ิงท่ีมีลักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลายกับยานสยามสแควรของกรุงเทพ ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัย
ของเหลาวัยรุนไตหวันและนักทองเท่ียว สินคาท่ีน่ีจะมีท้ังสินคาแฟชั่นท่ัวไป และสินคาแบรนดเนม มีรานคาของฝาก กิฟ๊ช็อป
สไตลวัยรุนมากมาย เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ณ ตลาดกลางคืนซีเหมินติง เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเทา

พิเศษ !! ใหทานผอนคลายความเมื่อยลา จากการเดินทางดวยการ แชน้ําแร แบบบรรยากาศสวนตัวภายในหองพัก

หนานโถว

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจ๋ัง

วัดเหวินหวู (วัดกวนอู)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทราอันสวยงาม โดยทะเลสาบน้ีตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว
ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน ดานทิศ
เหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศใตนั้นมีรูปทรงคลายพระจันทร
เสี้ยว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานท่ีสําคัญคือ เจดีย หรือ ถะ ซ่ึงมีตํานานเลาขานกันวาพระถังซัมจ๋ังได
สรางเจดียองคน้ีขึ้นตรงตําแหนงท่ีมีหานปาตกลงมา รวมไปถึงใชพระเจดียเป็นท่ีเก็บ
รักษาพระบรมธาตุรวมท้ังพระคัมภีรท่ีอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูปลาประธานาธิบดี

 บาย



 หมายเหตุ ราคาทัวรไมรวมคาขึ้นลิฟทท่ีเร็วท่ีสุดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD

่

ไทเป

ไทเป 101

รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด)

รานเครื่องสําอางไตหวัน

ซีเหมินติง

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เป็นท่ี
ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

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

พายสับปะรดถือเป็นของฝากหามพลาดเลย ท่ีถาเราไดมาเยือนไตหวันแลวทุกคนเป็นตอง
ซ้ือกลับบาน

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

อาบนํ้าแร คํ่า

 New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเทา

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



วันท่ี 4 ศูนยเจอมาเน่ียม - อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟน -
อนุสรณเจียงไคเช็ค - มิตซุยเอาทเล็ตไตหวัน - ทาอากาศยานเถา
หยวน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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 เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจ่ิวเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตั้งอยูบนเขา ทัศนียภาพสวยงาม ดานหลังเป็นภูเขา ดานหนา
เป็นวิวทะเลจีหลง แตเดิมเคยเป็นหมูบานเล็กๆ ท่ีโอบลอมดวยทิวเขา และมองเห็นทองทะเลอยูลิบๆ หมูบานแหงน้ีอดีตเคยเป็น
เหมืองทองคําท่ีมีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสว้ี แหงราชวงศชิง โดยตั้งแตชวงปี ค.ศ. 1890 ไดมีการสํารวจพบแรทองคํา
ญ่ีป ุนท่ีเป็นผูครอบครองไตหวันขณะนั้น ไดเนรมิตใหท่ีน่ีเป็นเหมืองทอง

*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปล่ียนรถเป็นรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและ
ลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน ***

นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานท่ีท่ีถือไดวาเป็นสัญญลักษณ
ของประเทศอีกแหงหน่ึง ตั้งโดดเดนอยูกลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสรางเพ่ือรําลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผูนํา
ท่ีไดรับความเคารพและศรัทธาจากคนไตหวันมาอยางยาวนาน และไฮไลทอีกอยางหน่ึงคือ “พิธีเปล่ียนเวรทหาร” ซ่ึงมีขึ้นทุกๆ ตน
ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 10:00 - 16:00 น.

นําทานเดินทางสู MITSUI OUTLET MALL แหลงชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ีเป็น OUTLET MALL ขนาดใหญ สวน
ใหญจะเป็นแบรนดท่ีเหลานักชอปป้ิงรูจักกันอยูแลว เชน Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo
Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอ่ืนๆ อีกมากมายดวยราคาสินคาท่ีถูกกวาราคา
ตลาดท่ัวไป 35% – 70%

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

23.20 น. / 22.40 น. เหินฟาเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES(รวมน้ํา
หนักกระเปา 30 Kg) เท่ียวบินท่ี CI837 (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง)

02.20+1 น. / 01.25+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

** หมายเหตุ กรุปท่ีออกเดินทาง ชวงเดือนเมษายนเป็นตนไป ไฟลทบินขากลับ เวลาบินจะเป็น 22.40-01.25+1น. **

**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟิรมกับทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง**

 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 เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน

อนุสรณเจียงไคเช็ค

มิตซุยเอาทเล็ตไตหวัน

ทาอากาศยานเถาหยวน

 บาย

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

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

ท่ีน่ีเป็นเอาทเลตของไตหวัน ท่ีเป็นศูนยรวมสินคา เสื้อผา รองเทา กระเปา แบรนดเน
มมากมายในราคาถูก เชน Nike, New Balance,VAN,Converse,Adidas,North
face และอ่ืนๆอีกมากมาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการกรุงไทเปและไตหวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู
ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตตาหยวน มีชื่อเดิมวาทาอากาศยาน
นานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ไดรับการจัดอันดับเป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ

 คํ่า



 หมายเหตุ ** หมายเหตุ กรุปท่ีออกเดินทาง ชวงเดือนเมษายนเป็นตนไป ไฟลทบินขากลับ เวลาบินจะเป็น 22.40-01.25+1น. **

**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟิรมกับทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง**

หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปล่ียนรถเป็นรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคน
ทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เท่ียวบินน้ีมีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

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

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน

การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน
500 NTD/ทาน/ราน

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับ
ผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

เดินทางขึ้นตํ่า 10 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา

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

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน สวนท่ีเหลือชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

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

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 

รวมน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีสามารถโหลดไดน้ําหนัก 30 กก./ทาน และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 กก./1ใบ

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

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

กระเปาเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด

คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

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

วีซา
 

Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรด
สอบถาม

กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) จะตองทําวีซากอนเดินทางเขาไตหวัน

หมายเหตุ
** หมายเหตุ กรุปท่ีออกเดินทาง ชวงเดือนเมษายนเป็นตนไป ไฟลทบินขาไป เวลาบินจะเป็น 08.05 – 11.25 น. **

** หมายเหตุ กรุปท่ีออกเดินทาง ชวงเดือนเมษายนเป็นตนไป ไฟลทบินขากลับ เวลาบินจะเป็น 22.40-01.25+1น. **

*ราคาสําหรับลูกคาท่ีไมตองการตั๋วเครื่องบิน 9,888 บาท *

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 5,000.-

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
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*โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ***

สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

หากทางสายการบินไชนา แอรไลน (CI) มีการประกาศปรับราคาภาษีน้ํามันเพ่ิมขึ้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาทัวรขึ้น
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามนโยบายของไตหวันรวมกับการทองเท่ียวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักในนามของ
รานรัฐบาล คือ ชาอูหลง, ขนมพายสับปะรด, รานเครื่องสําอาง, ศูนยสรอยสุขภาพ ซ่ึงจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมี
ผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้นและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหาก
ทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน
เป็นจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน

สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้นไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผาน
การตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้นลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวย
ตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

อัตราคาบริการขางตน เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิ
สามารถเปล่ียนแปลง เล่ือน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีท่ีทานเดิน
ทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบ
ใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได

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

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

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
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


