
#15627 ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแหงชาติ
อาลีซาน ฟารมแกะชิงจ้ิง ชมอุทยานเยหลิว บิน CI
ทัวรไตหวัน ไทจง ไทเป หมูบานสายรุง วัดพระถังซัมจ๋ัง วัดเหวินหวู ทะเลสาบ
สุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซ่ือ อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน หมูบาน
จ่ิวเฟน ตึกไทเป101(ถายรูปบริเวณดานหนา)



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - ไทจง - หมูบานสายรุง - เจียอี้ -
ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว   

Hotel
Discover
หรือเทียบเทา

2 อุทยานแหงชาติอาลีซาน - รถไฟอุทยานอาลีซาน - สวนสนพันปี - รานชาไตหวัน - ลอง
เรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู (วัดกวนอู)   

Sky 1 Hotel
หรือเทียบเทา

3 ฟารมแกะชิงจิ้ง - วัดจงไถซานซ่ือ - ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต   

Renmei
Fashion
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ไทเป - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - อนุสรณเจียงไคเช็ค - ดิวต้ีฟรี - วัดหลงซันซ่ือ -
ซีเหมินติง - อาบน้ําแร   

The Loft
Seaside
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน - ศูนยเจอมาเน่ียม - ไทเป 101 - มิตซุยเอาทเล็ต
ไตหวัน - ทาอากาศยานเถาหยวน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿5,500

11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿5,500

25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿5,500

2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿5,500

9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿5,500

16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - ไทจง -
หมูบานสายรุง - เจียอ้ี - ตลาดกลางคืนเหวินฮ่ัว

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู 4 เคาเตอรเช็คอิน S สายการ
บิน CHINA AIRLINES (รับเอกสารตางๆพรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาท่ี) กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจา
หนาท่ีสายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

08.35 น. เดินทางสู นครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ีCI838 บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

13.15 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน (เวลาท่ีไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1ชั่วโมง)
ไตหวันเป็นเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกวาประเทศไทยประมาณ12เทาตั้งอยูหางจากชายฝ่ังดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ 160
กิโลเมตร มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุด และเป็นศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน ท้ังการศึกษา การคา
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม

หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลวนําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ บริการอาหารวางบนรถบัส

นําทานเดินทางสู เมืองไทจง ซ่ึงตั้งอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน เป็นเมืองใหญอันดับท่ี 3 ของมณฑลไตหวัน ปัจจุบัน
เป็นศูนย วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตหวันจํานวนมหาวิทยาลัยและสถาบัน
อุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแตนอยกวาเมืองไทเปเทานั้นขณะเดียวกันยังเป็นศูนยวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตหวัน

จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง เป็นหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหลาทหารพรรค
กกมินตั๋งหลังจากท่ีอพยพมายังไตหวันพรอมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษใหเป็นแหลงทอง
เท่ียวและแหลงศึกษาชีวิตความเป็นอยูในอดีตของบรรดาทหารกกมินตั๋ง

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเจีย๊อ้ี

นําทานชอปป้ิง ตลาดเหวินฮวาไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองเจียอ้ี ทานสามารถซ้ือของกิน ของฝาก ไดตาม
อัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร:เมนูพิเศษ สเต็กสลัดบาร

พักท่ี Hotel Discover หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวันเดินทาง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 บาย



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ชื่อโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวันเดินทาง

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

่ ่

ทาอากาศยานเถาหยวน

ไทจง

หมูบานสายรุง

เจียอี้

ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการกรุงไทเปและไตหวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู
ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตตาหยวน มีชื่อเดิมวาทาอากาศยาน
นานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ไดรับการจัดอันดับเป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

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

เมืองเจียอ้ี เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบนท่ีราบทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน เดิมเคยถูก
เรียกวา "คากิ" จากเมืองน้ีสามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติอาลีซันไดงาย

ท่ีน่ีเป็นตลาดทองถิ่นของเมืองเจียอ้ี ตั้งอยูตามถนนเหวินฮ่ัว มีของขายตางๆ มากมาย
อาทิเชน เสื้อผา รองเทา กระเปา ของกินพ้ืนเมือง และรานชาไขมุกมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ สเต็กสลัดบาร

 Hotel Discover หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 อุทยานแหงชาติอาลีซาน - รถไฟอุทยานอาลีซาน - สวนสนพันป
- รานชาไตหวัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง -
วัดเหวินหวู (วัดกวนอู)

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางขึ้นเขาสู อุทยานแหงชาติอาหลีซาน อาหลีซัน (อีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยม ตั้งอยูท่ีเมืองเจียอ้ี
(Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตหวัน กิจกรรมหลักของการมาเยือนท่ีน่ีคือ เดินปาศึกษาเสนทางธรรมชาติ และน่ังรถไฟโบราณ
ไปชมพระอาทิตยขึ้นซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตหวัน ในฤดูใบไมผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่ง
พรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด

พรอมท้ังใหทานไดชมสวนสนพันปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพันธุ มีความสวยงามท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงตนสนแตละตนมีอายุ
มากกวารอยปี

นําทานแวะ ชิมชา ชาทองถิ่นขึ้นชื่อของไตหวัน รสชาติดีดีเหมาะแกการซ้ือเป็นของฝากคนทางบาน

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสูเมืองหนานโถว

นําทาน ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ํา
และภูเขาท่ีสวยงามไมวาจะเป็นการชมวิวจากท่ีไกลๆ หรือเขาไปชมความงดงามของทะเลสาบอยางชิดใกล ถนนรอบทะเลสาบมี
ความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศท่ีโดด เดน ทําใหตัวทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยว
ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอันไพเราะวาสุริยันจันทรา

นําทานสู วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจ๋ังท่ีอัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง จากลองเรือกลับ

นําทานนมัสการ ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู หน่ึงวัดศักดิส์ิทธิข์องประเทศไตหวัน เรียกอีกอยางหน่ึงวา
วัดบุนบู เป็นท่ีประดิษฐานของ ขงจ้ือ เทพแหงปัญญา และ เทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย ภายในใหญโตอลังการมาก
และยังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ท่ีตั้งอยูดานหนาวัด ซ่ึงมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร:เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี

พักท่ี Sky 1 Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

อุทยานแหงชาติอาลีซาน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อุทยานแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 2,700 เมตร ภายในอุทยาน
เป็นจะเป็นปาดิบชื้น มีชื่อเสียงในการชมพระอาทิตยขึ้นในยามเชาพรอมดูทะเลหมอก
และสามารถน่ังรถไฟชมธรรมชาติไดอีกดวย



รถไฟอุทยานอาลีซาน

สวนสนพันป

รานชาไตหวัน

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

เป็นสวนสนในพ้ืนท่ีอุทยานอาลีซานซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพันธุ มีความสวยงามท่ีแตก
ตางกันไป ซ่ึงตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยปีไปจนถึงหลักพันปี

ประเทศไตหวันมีการปลูกชามาเป็นระยะเวลาเกือบ 300 ปี และเป็นผูสงออกเป็นเจา
แรกๆ ชายังคงเป็นของฝากท่ีไดรับความนิยม น้ําหนักเบาและเป็นของฝากเพ่ือสุขภาพท่ีดี
อยางหน่ึง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจ๋ัง

วัดเหวินหวู (วัดกวนอู)

 บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี



วันท่ี 3 ฟารมแกะชิงจิ้ง - วัดจงไถซานซ่ือ - ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต

 หมายเหตุ ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

 Sky 1 Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู ฟารมแกะชิงจ้ิง ท่ีแหงน้ีถูกขนานนามวา “สวิตเซอรแลนดแหงไตหวัน”ฟารมแกะชิงจ้ิงหรือท่ีรูจัก
กันในชื่อ “Foggy Eden” ฟารมแกะเกาแกของประเทศไตหวัน เล้ียงแกะอยูบนภูเขา สภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นแบบ
ประเทศนิวซีแลนด ภายในฟารมมีการปลูกตนไมและผลไมเมืองหนาวไวท่ัวบริเวณ อาทิ กีวี, ลูกแพร, ลูกพลัม และลูกพีช

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษน่ึงจรรกพรรดิ์

จากนั้นเดินทางสู วัดจงไถฉานซ่ือ วัดน้ีไดรับการกลาวขานวาเป็นศาสนสถานท่ีย่ิงใหญเป็นอันดับสามของโลกรองจากนคร
วาติกัน และวัดมหายานท่ีธิเบต อีกท้ังยังเป็นวัดท่ีมีการออกแบบใหทันสมัยท่ีสุดในไตหวัน มีรูปทรงคลายฐานยิงจรวดท่ีความสูง
150เมตร โดยใชหินแกรนิตมาเป็นโครงสรางท่ีแข็งแกรง

จากนั้นนําทานชอปป้ิงท่ีตลาด ฟงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรานคาครบครันจําหนายสินคาและอาหารทานเลนสไตล
ไตหวันเมนูท่ีขึ้นชื่อของท่ีน่ีไดแกชานมไขมุก อิสระใหทานไดเลือกซ้ือหาสินคาตางๆ พรอมชมวิถี ชีวิตของชาวไตหวัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร :เมนูพิเศษบุฟเฟตชาบูไตหวัน

พักท่ี Renmei Fashion Hotel หรือเทียบเทา

ฟารมแกะชิงจ้ิง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฟารมแกะชิงจ้ิง (CingJing Farm) เป็นแหลงทองเท่ียวฮิตอีกแหงหน่ึงของไตหวัน ท่ีจะ
ทําใหคุณไดใกลชิดธรรมชาติ, อากาศบริสุทธิ,์ ปาเขียวชอุม, ทุงดอกไมกวาง และเนินเขา
สวยงาม อยูไมไกลจากทะเลสาบสุริยันจันทรา ภายในฟารมมีการปลูกตนไมและผลไม
เมืองหนาวไวท่ัวบริเวณ อาทิ กีวี, ลูกแพร, ลูกพลัม และลูกพีช มีสวนดอกไมกึ่งเขตรอน
นานาพรรณอยาง ดอกลิลล่ี, ทิวลิป และแคลลาลิลล่ี เป็นตน รวมท้ังบรรยากาศแสนโร
แมนติกยามค่ําคืนประดับปะดาไปดวยดวงดาวระยิบระยับเต็มทองฟา จนไดรับการขนาน
นามวา “สวิตเซอรแลนดแหงไตหวัน” เลยทีเดียว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู พิเศษน่ึงจรรกพรรดิ์

วัดจงไถซานซื่อ บาย

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



วันท่ี 4 ไทเป - รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด) - อนุสรณเจียงไคเช็ค -
ดิวตี้ฟรี - วัดหลงซันซ่ือ - ซีเหมินติง - อาบน้ําแร

ตลาดฝงเจียไนทมาเก็ต
ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในเมืองไทจง เป็นตลาดท่ีสามารถ
เลือกหาซ้ือสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกท่ีตลาด
แหงน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตชาบูไตหวัน

 Renmei Fashion Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

อาหารเชา ท่ีหองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางกลับสู กรุงไทเป เมืองหลวงของไตหวันและเป็นศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน

เดินทางถึงทานเดินทางสู รานขนมพายสับปะรด ซ่ือดังเพ่ือใหทุกทานไดเลือกซ้ือของฝากอันขึ้นชื่อของไตหวัน จากนั้นนํา
ทานไดชอปป้ิงเครื่องสําอาง Cosmetic และของฝากของไตหวัน

นําทานไปชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เป็นหน่ึงสัญญลักษณของประเทศไตหวัน สรางขึ้นตั้งแตปี 1976 เพ่ือเป็นการ
รําลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก และเป็นแหลงรวม รูปภาพ สิ่งของตางๆ ท่ีเป็นประวัติ ขาวของเครื่องใชสวนตัว
ตางๆ ไปจนถึงรถยนตสวนตัว

จากนั้นนําทานไปชอปป้ิงสินคา รานคาปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย
ในราคาท่ีถูกเป็นพิเศษ

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร:เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา

นําทานไป วัดหลงซาน เป็นหน่ึงในวัดท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป ตั้งอยูในแถบยานเมืองเกา
มีอายุเกือบ 300รอยปีแลว สรางขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจีย๊นชวงปี ค.ศ.1738 เพ่ือเป็นสถานท่ีสักการะบูชาสิ่งศักสิทธิต์ามความเชื่อ
ของชาจีน

เดินทางถึงนําทานชอปป้ิง ตลาดซีเหมินติง ยานชอปป้ิงของวัยรุนท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของไตหวัน มีฉายาวา ฮาราจูกุแหง
ไทเปหรือท่ีคนไทยเรียกวา สยามสแควรเมืองไทย มีแหลงชอปป้ิงตามตรอกซอกซอย และเป็นแหลงนัดเจอกันของวัยรุน มีราน
คารานอาหาร แหลงแฮงเอาต สินคาท่ีน่ีจะมีท้ังสินคาแฟชั่นท่ัวไป และสินคาแบรนดเนม ยังมีรานรองเทาใหเลือกอีกมากมาย มี
ท้ังแหลงเสื้อผาสไตลวัยรุน กระเปา ของฝากคนท่ีทานรัก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเทา (โรงแรมน้ําแรเมืองไทเป)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ไทเป

รานเหวยเกอ (รานพายสับปะรด)

อนุสรณเจียงไคเช็ค

ดิวต้ีฟรี

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เป็นท่ี
ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

พายสับปะรดถือเป็นของฝากหามพลาดเลย ท่ีถาเราไดมาเยือนไตหวันแลวทุกคนเป็นตอง
ซ้ือกลับบาน

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา

วัดหลงซันซื่อ

ซีเหมินติง

 บาย

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

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชั่น เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี

 คํ่า



วันท่ี 5 อุทยานเยหลิว - หมูบานโบราณจิ่วเฟน - ศูนยเจอมาเน่ียม -
ไทเป 101 - มิตซุยเอาทเล็ตไตหวัน - ทาอากาศยานเถาหยวน -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อาบนํ้าแร

 The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาท่ีหองอาหารโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เหยหล่ิว(Yehliu Geopark) หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติของไตหวัน พ้ืนท่ีของอุทยา
นเยหลิวมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร

นําทานเดินทางสู หมูบานจ่ิวเฟ่ิน(Jiufen Old Street) เป็นถนนคนเดินเกาแกท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตหวันโดยสองขางทาง
จะเต็มไปดวยรานคาทองถิ่นในบรรยากาศบานเรือนและอาคารเกาๆ โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยูท่ีดานบนถนนท่ีเป็นทาง
ลาดชันและขั้นบันไดดวย

จ่ิวเฟ่ินมีกิจกรรม มากมาย เชนถายรูปมุมถายรูปนารักๆในหมูบาน สินคาอีกมากมายท่ีทําใหทานไดเพลิดเพลินกับถนนคน
เดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบานจ่ิวเฟ่ิน ชอปป้ิงของกินของฝากขึ้นชื่อ เชน รานบัวลอยเผือก,รานไอศกรีมโรล,รานลูกชิ้นปลาสูตร
โบราณ,และโรตีสายไหมอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

นําทานเย่ียมชมสินคาสงออกชื่อดังของไตหวันท่ีศูนย GERMANIUM POWER เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับ
สมดุลในรางกายซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการ
ปวด

เดินทางสู ตึกไทเป101(ถายรูปบริเวณดานหนา) สัญลักษณของเมืองไทเป เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตหวัน และสูงเป็นอันดับ
2ของโลก(ปี 2004 เคยสูงท่ีสุดในโลก) ตึกสูงถึง 509เมตร รูปรางตัวอาคารไดแรงบันดาลใจมากจาก เจดียของจีนท่ีน่ียังมีจุดชม
วิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปท่ีชั่น 89(ไมรวมคาขึ้นชั้น89)

จากนั้นนําทานเดินทางไปชอปป้ิงท่ี เอาทเล็ทมอลล เป็นเอาทเลทจากญ่ีป ุน ท่ีใหญท่ีสุดในไตหวัน ภายใน มีหางรานและราน
อาหารกวา 200 แบรนดชั้นนํา พระเอกของท่ีน่ีคงไมพนรองเทาโอนิซุกะ แลวกับอีกหลากหลายแบรนดชั้นนํา ตัวอยางแบรนดท่ี
นาสนใจ เชน Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey
Miyake สวนใหญราคาถูกกวาหางในไทย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน

22.40 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI837 บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง

01.25 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



อุทยานเยหลิว

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน

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

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

ศูนยเจอมาเนี่ยม

ไทเป 101

มิตซุยเอาทเล็ตไตหวัน

 บาย

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด ซ่ึง
สินคาน้ีเป็นสินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน

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

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

ทาอากาศยานเถาหยวน คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการกรุงไทเปและไตหวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู
ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตตาหยวน มีชื่อเดิมวาทาอากาศยาน
นานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ไดรับการจัดอันดับเป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อ
ทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว

1) ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวง
หนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง 

2) ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได 

3) ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ
และอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูก
ทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ  

4) ขอสงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ผูจัดถือวาผูทองเท่ียวสละสิทธิ ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบยืนยันการ
ใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายท้ังหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข  

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้น ๆ 

7) การประกันภัย ท่ีบริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียวเทานั้น
ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป) 

7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันลวงหนา (ในวันเวลาทําการ) (การไม

ชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดิน
ทาง) 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–ไทเป ไทเป–กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอมท่ีพัก 4คืน

พักหองละ 2-3ทาน  อาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ)

บัตรทองเท่ียวสถานท่ีตาง ๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก

คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30กก. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาล โดยความตุมครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว

รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ  

คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด

คาสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)

คาวีซาพาสปอรตตางดาว นักทองเท่ียวชาวตางชาติ(เก็บเพ่ิม 800บาท)



คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,500 NT สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการบริการ ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณี
สถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 

วีซา
เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง    

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  กรุณาตรวจสอบกอนสงให
บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน กรุณาสงพรอมพรอม
หลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขาไตหวัน ราคาไมรวมคาวีซา
 

หมายเหตุ
ราคาทัวรไมรวมคาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,500 NT สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการบริการ ราคาทัวรไมรวมคา

วีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา

กรณีลูกคาตองการซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดตอคอนเฟิรมเวลากับเจาหนาท่ีอีกครั้ง

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระ
ใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตหวัน)  ทาง
ผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน

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

หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพ้ืนเมือง หรือ รานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคา
ชดเชยเพ่ิม ทานละ 300NT โดยไกดทองถิ่นจะเป็นผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 

ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเท่ียวสามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมดแลว ขอ

สงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดท้ังสิ้น 


