


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเถาหยวน	-	ไทเป	-	หนานโถว	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัด
พระถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	เมืองเจียอี้

พักที่	ROYAL
CHIA	YI	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 อุทยานแหงชาติอาลีซัน	-	สวนสนพันปี	-	รถไฟโบราณสูอุทยานอาลี
ซัน	-	ตึกไทเป	101	-	ซื่อหลินไนทมารเก็ต

พักที่		XIMEN
CITIZEN		HOTEL
หรือเทียบเทา

4 รานเหวยเกอ	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	ซีเหมินติง
พักที่	XIMEN
CITIZEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	Gloria	Outlet	-	สนามบินเถาหยวน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ



ชวงคํ่า
23.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	8	เคาเตอร	R	สายการบิน	EVA	(BR)	รวม

น้ําหนักกระเป า	30	กิโลกรัม	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.15	น.	ออกเดินทางสู	กรุงไทเป	ประเทศไตหวัน	โดยสายการบิน	EVA	AIR	เทีย่วบินที	่BR205	(มี

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
06.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	กรุงไทเป	ประเทศไตหวัน	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1

ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)	หลังจากทาน
ไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
รับประทานอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)
จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองหนานโถว	มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ที่ไมมีทางออกสูทะเลซึ่ง

เป็นจุดศูนยหรือเรียกวาสะดือของเกาะไตหวัน
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบสุริยัน	-	จันทรา	ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดของ

ไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง	33	กิโลเมตร	หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึ่งบน
เหมือนพระอาทิตย	ครึ่งลางเหมือนพระจันทรเสี้ยวที่กําลังประกบกันอยูและยังเป็นตําแหนงฮวงจุยที่ดีมีมังกร
ลอมรอบ	พื้นที่บริเวณน้ีถือวาเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน
นําทานน่ัง	เรือยอรชแบบสวนตัวของคณะ	ชมความงามบรรยากาศรอบๆ	ทะเลสาบแหงน้ี
จากน้ันนําทานสู	วัดพระถังซัมจัง๋	นมัสการพระทนต(ฟัน)ของพระถังซัมจัง๋	ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยัง

เป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย	ทานจะไดถายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน	จันทรา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่	วัดเหวินหวู	เชน	ศาสดาขงจื้อ	เทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอู

เทพเจาแหงความซื่อสัตย	และเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม	“เฒาจันทรา”	ที่
มีชื่อเสียงมากในดานความรักที่วัดหลงซานไทเป	วัดน้ีถือวาเป็นจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมา
ขอพรไดครบทุกความปรารถนาที่วัดน้ี	สิ่งที่นาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัด	ซึ่งมี
มูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญดอลลารไตหวันเป็นฉากหลัง	ใหทานไดถายรูปคูอีกดวย
นําทานเดินทางตอไปยัง	เมืองเจียอี้	เมืองคอนไปทางใตของไตหวัน

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	ROYAL	CHIA	YI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

ตั้งอยูทางตอนกลางของไตหวัน	เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน)	และมีขนาดใหญที่สุดในไตหวัน	มีเมืองหลวงชื่อ	หนานโถวซิตี้	มีเน้ือที่
4,106.436	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรประมาณ	536,190	คน	ความหนาแนน
131	คนตอตารางกิโลเมตร	เทศมณฑลหนานโถวคือเทศมณฑลเดียวของ
ไตหวัน	ทิศเหนือติดกับTaichung	ทิศตะวันตกติดกับ	Changhua	และ	Yunlin
ทิศใตติดกับ	Chiayi	และ	Kaohsiung	ทิศตะวันออกติดกับ	Hualien	เป็นเมือง
เดียวที่ไมมีทางออกสูทะเล	พื้นที่สวนใหญรอบลอมไปดวยภูเขาสูง	ที่ลดหลั่น
กันไป	หุบเขาทางดานตะวันตกมีลักษณะที่คลายกับ	Shenzhen	พื้นที่รวม
ทั้งหมดมีความสูงเฉลี่ย	200	เมตร

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

วัดเหวินอู	หรือ	วัดกวนอู	เป็นวัดศักดิส์ิทธิอ์ีกแหงของไตหวัน	ซึ่งภายในจะเป็น
ที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตย	เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน	รวมถึงสิงโตหินออน	2
ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน

เมืองเจียอี้	ตั้งอยูบนที่ราบทางตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน	เดิมถูกเรียกวา
"คากิ"	สามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติอาลีซันไดโดยผานเมืองน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ROYAL	CHIA	YI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางขึน้สู	อุทยานแหงชาติอาลีซัน	ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา	2,200	เมตร	(ใชเวลาน่ัง

รถขึน้เขาประมาณ	1.5	-	2	ชม.)	ระหวางทางที่วิ่งขึน้เขาสูงไปเรื่อยๆ	ทานจะไดชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไตตัว
กันสลับกับกอนเมฆเป็นวิวที่นาตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก
เดินทางเขาสู	อุทยานอาลีซัน	เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงโดงดังมากของไตหวัน
นําทานเดินชม	ป าสนพันปี	เป็นลักษณะทางเดินขึน้ลงไลระดับแบบขั้นบันไดสลับทางราบสองขางทางเป็นป า

สนพันปีลอมรอบเป็นบริเวณกวาง	ปาสนแหงน้ีมีอายุมากกวา	100	ปี	ทานจะถายรูปรอบๆพรอมกับเดินชิวกับ
อากาศเย็นสบายสูดโอโซนไดอยางเต็มที่
จากน้ันนําทานน่ัง	รถไฟโบราณ	เสนทางรถไฟสายอาลีซันที่ญี่ป ุนมีการสรางขึน้ตั้งแต	ค.ศ.1912	ในสมัยที่ยัง

ปกครองไตหวัน	เพื่อใชเป็นเสนทางลําเลียงไมสนใหญบนเขาอาลีซันลงมายังพื้นที่ดานลาง	เสนทางรถไฟสายน้ี
สูงเป็นอันดับที่	13	ของโลก	และสูงเป็นอันดับ	2	ของเอเชีย
รับประทานอาหารกลางวัน	(อาหารพื้นเมืองบนอาลีซัน)

ชวงบาย	
นําทานเดินทางลงเขาอาลีซันเดินทางตอยัง	เมืองไทเป	เมืองหลวงของประเทศไตหวัน
นําทานถายรูปกับ	ตึกไทเป	101	ที่ปัจจุบันถือวาเป็นจุดแลนดมารคของไตหวัน	หากทานมาไตหวันแลวไมมี

รูปคูกับตึกไทเป	101	น่ันแปลวา	ทานมายังไมถึงไตหวัน	!	โครงสรางของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดาน
วิศวกรรมของไตหวัน	เพราะตึกแหงน้ีตึกที่มีความสูงถึง	508	เมตร	ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา
660	ตันที่ชวยถวงสมดุลของตัวตึกไว	และชวยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดใน
โลก	แตตึกไทเป	101	ยังคงความเป็นที่	1	ของไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก	(ไมรวมคาขึ้นลิฟททีเ่ร็วทีสุ่ดใน
โลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชัน้	89	ราคา	600	NTD)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชอปป้ิง	ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป	ในดานอาหารทองถิ่นของ

ไตหวัน	มีรานอาหารมากกวา	80	รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตลทองถิ่นเลยทีเดียว	และยังมี
สินคาพื้นเมือง	สินคาแฟชั่นวัยรุน	รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ	ที่ใหไดชอปป้ิงกันแบบจุใจ



ไมรวมคาขึ้นลิฟททีเ่ร็วทีสุ่ดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชัน้	89	ตึกไทเป	101	ราคา	600	NTD

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	XIMEN	CITIZEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

อุทยานแหงน้ีอยูบนภูเขาที่สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ	2,700	เมตร	ภายใน
อุทยานเป็นจะเป็นป าดิบชื้น	มีชื่อเสียงในการชมพระอาทิตยขึน้ในยามเชา
พรอมดูทะเลหมอก	และสามารถน่ังรถไฟชมธรรมชาติไดอีกดวย

ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ	มีความสวยงามที่แตกตางกันไป	ซึ่งตนสน
แตละตนมีอายุมากกวารอยปี

รถไฟโบราณ	ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ป ุนทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว	และ
ยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู	1	แหงใน	3	แหงของโลก	เพื่อเดินทาง
ขึน้ไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตยขึน้จาก
ขอบฟาหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไตหวัน	มีวิวทิวทัศนเป็นทะเลหมอกและ
ขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยูบนพื้นแหงสรวง
สวรรค

	รับประทานอาหารกลางวัน	(อาหารพื้นเมืองบนอาลีซัน)

อาคารไทเป	101	เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยูชวงหน่ึง	จนกระทั่งถึงวันที่	22
กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา	ตั้งอยูที่กรุงไทเป	ประเทศ
ไตหวัน	มีความสูง	509.2	เมตรจากพื้นดิน	มีจํานวนชั้นทั้งหมด	101	ชั้น	โดยรูป
แบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลด
อันตรายจากแรงลม	อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร	กับการตกแตงดวยรูป
หัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง	4	ดานทุกปลองเพื่อขับไลภูติผีปิศาจ	ตามหลักความ
เชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		XIMEN	CITIZEN		HOTEL	หรือเทียบเทา

ซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดนัดกลางคืน	ที่ใหญที่สุดในไทเป	มีสินคาใหเดิน
ชอปป้ิงมากมาย	ตั้งแตอาหาร	ขนม	เครื่องดื่ม	เสื้อผา	เครื่องประดับ	กระเปา
รองเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเลือกซื้อของฝาก	รานพายสับปะรด	ที่ถือวาเป็นขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจํา

ชาติเลยก็วาได	แนะนําใหทานซื้อเป็นขนมฝากแกคนทางบานหรือเพื่อนๆ	(ขนมพายสับปะรด,	ปอปคอรน,	เห็ด
ทอด	เป็นตน)
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติเยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มีลักษณะ

พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปรางลักษณะ
ตางๆ	ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	อาหารทะเลสไตลไตหวัน)

ชวงบาย	
นําทานสู	หมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ระหวางทางกอนขึน้เขาไปยังหมูบานจิ่วเฟ่ินทานจะไดเห็นเสนทางรถไฟ

แหงแรกของไตหวันที่สรางขึน้ในสมัยราชวงศชิง	ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัย
กษตัริยกวงสวี้	สมัยราชวงศชิง	มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี	แตในยุคปัจจุบันน้ีที่หมูบานจิ่วเฟ่ิน
เป็นหมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง	ทั้งขนมพื้นเมือง	อาหาร	และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเขาใจกันงายๆ
คือหมูบาน	OTOP	ของไตหวันน่ันเองและที่น่ียังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเดนเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวจน
ไดรับคัดเลือกเป็นสถานที่ถายทําซีรี่ยเกาหลี	ซีรี่ยไตหวันและการตูนแอนิเมชั่นของญี่ป ุนที่ฉายทั่วโลกอยางเรื่อง
SPIRITED	AWAY	ทําใหผูคนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจิ่วเฟ่ินจากการตูนเรื่องน้ีและกลายเป็น
สถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูปอีกแหงหน่ึงของไตหวัน

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
ใหทานได	ชอปป้ิงยาน	ซีเหมินติง	ถือวาเป็นแหลงชอปป้ิงที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได	หากเปรียบ

เทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน	หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน	ดานในมีหลากหลาย
แบรนดสินคาทั้งเสื้อผาและรองเทากี่ฬายี่หอตางๆ	ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ	แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอป
ป้ิงอยางเดียว	ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน	แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู	น้ําแข็ง
ใสไอซมอนสเตอร	หรือบิงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมินติงน่ีเอง
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	XIMEN	CITIZEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันที่มาแลวทุก
คนตองซื้อกลับบานภัยจากรถของที่น่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอน
รอนเทาน้ันนะครับสําหรับคนที่ซื้อกลับบานซื้อไปฝากใครแนะนําใหอุน
ไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชาเย็นอรอยที่สุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือ
พายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรี้ยวเพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนม
เปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวยอรอยดีครับสอง
อยางน้ีใชไดเลยซื้อกลับมาอีกสองกลองกลองละ	300-400	กวาบาทถือวาแพง
พอสมควร	ถาราคาถูกกวาน้ีจะซื้อกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูที่ไดติด
อันดับหน่ึงใน	10	ของหวานที่อรอยที่สุดในโลก

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไป
ดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ํา
ทะเลลมทะเล	ทําใหทรายมีรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี	และรองเทา
เทพธิดา	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่ว
โลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	อาหารทะเลสไตลไตหวัน)



หากทริปเดินทางไปหมูบานจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสารและอาทิตย	จะตองเปลีย่นรถเป็นรถเมลแบบ
ทองถิน่ขึ้นและลงเหมือนคนทองถิน่	ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิน่และเพิม่
ประสบการณการนัง่รถเมลของไตหวัน
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

หมูบานโบราณจิ่วเฟิน	ตั้งอยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง	และเป็นถนนคนเดิน
เกาแกที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในไตหวัน	ที่น่ีก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป	ดวยคะ
แคใชเวลาเดินทางน่ังรถประมาณ	1	ชม.	นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบน
ภูเขากันแลวยังมีตลาดเกาใหเดินเลนชอปป้ิงอีกดวย

	พักที่	XIMEN	CITIZEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง	ชื่อดังแหงไทเป	พอๆ	กันกับสยามสแควรบานเรา	เรียกวา
เป็นแหลงช็อปป้ิงของวัยรุน	เป็นที่รวมแฟชั่น	เสื้อผา	กระเปา	เครื่องประดับ
ตางๆ	รวมกันอยูที่น่ี

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ที่สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ใชเวลาในการ

สรางถึง	3	ปี	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2523	มีพื้นที่ประมาณ	205	แสนตารางเมตร	ดานในตัวอาคารประกอบไป
ดวย	2	สวนที่สําคัญคือหองแกลลอรี่รูปภาพตางๆ	ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ	ทาน
มาดาม	ซง	เมย	หลิง	หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง	ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันที่เลาเรื่องราว
ชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช	เสื้อผา	รถยนตกันกระสุนประจําตําแหนงที่จัดแสดงไวอยาง
นาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลาน้ี	และอีกหน่ึง
สวนที่สําคัญคือบริเวณชั้น	4	จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก	ๆ	1
ชม.จะมีการจัดโชวการเปลี่ยนเวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค
นําทานแวะชอปป้ิง	ราน	Germanium	ที่ขึน้ชื่อเรื่องสรอยขอมือ	Germanium	ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแร

กอนธาตุเจอมาเน่ียม	ที่มีคุณสมบัติ	ทําใหเลือดลมเดินดีขึน้	เพิ่มความกระปรี้กระเปรา	และคลาย	ความเครียด
รวมถึงปะการังแดง	ปะการังน้ําลึกที่เป็นอัญมณีลํ้าคาที่หายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก
นําทานแวะชม	รานเครื่องสําอาง	COSMETIC	SHOP	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของไตหวัน	มากมาย

หลายแบรนด	ที่ทานสามารถซื้อเป็นของฝากแกคนทางบานได
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	TAKAO	(เมนูสุกี้สไตลไตหวัน	1	เซ็ท/ทาน)

ชวงบาย	
นําทานสู	เดินทางสู	เมืองเถาหยวน
เพื่อชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	GLORIA	OUTLET	เป็น	OUT	LET	MALL	ขนาดใหญ	มีรานคาทั้งหมด	285

ราน	สวนใหญจะเป็นแบรนดที่เหลานักชอปป้ิงรูจักกันอยูแลว	เชน	Armani,	Coach,	Michael	Kors,	Loewe,
Jimmy	Choo,	Salvatore	Ferragamo,	TODS,	Hugo	Boss,	Polo	Ralph	Lauren,	Dunhill,	Lanvin,	Kenzo,	Nike,
adidas,	Le	Creuset	และอื่นๆ	อีกมากมาย	ดวยราคาสินคาที่ถูกกวาราคาตลาดทั่วไปกวา	35%	–	70%เป็นแหลง



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

รวมสินคาแบรนดดังชั้นนําของโลกสินคาแบรนดที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆ

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน	สนามบินแหงชาติประเทศไตหวัน
20.45	น.	อําลา	กรุงไทเป	เดินทางกลับสู	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	EVA	(BR)	โดยเทีย่วบินที่

BR206	(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
00.10	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป	เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน	ขนาดใหญ	อยู
เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป	อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีเจียง	ไคเช็คมีสนามหญาสวนดอกไมเป็น	3	สีเดียวกับสีธงชาติ
ไตหวัน	เป็นตัวแทนของทองฟา	พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป	เป็น
สัญลักษณแหงอิสรภาพ	ความเสมอภาค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	TAKAO	(เมนูสุกี้สไตลไตหวัน	1	เซ็ท/ทาน)

Gloria	Outlets	ตั้งอยูที่เขต	Taoyuan	เขตเดียวกับสนามบิน	อยูหางจากไทเป
ออกมาไมไกล	เดินทางมาที่น่ีก็แสนสะดวก	สามารถใชบริการของรถไฟ
ความเร็วสูง	(THSR)	ได	เพราะหางตั้งอยูตรงขามกับ	THSR	สถานี	Taoyuan
เลย	โปรเจ็คน้ีจะแบงเปิดเป็น	3	ชวงดวยกัน	--	พื้นที่ที่เปิดตอนน้ีเป็นชวงแรก	มี
รานคาประมาณ	100	กวาราน	โซนที่	2	จะเปิดในตนปีหนา	กวาจะเสร็จหมด
ประมาณการไวที่ปี	2017

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัด

หยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิง่ของผิดกฎหมาย	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดสิง่ของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ทาน,	เกิดจากการโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
8.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกขอแลว
9.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
10.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา,	รูปแบบการใหบริการหรือยกเลิกการเดินทาง

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระยอดเต็ม
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา	**	ในกรณีทีท่านจองหองพัก

แบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทาง
บริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	20	กิโลกรัม	ตอทาน
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทาง	(PASSPORT)	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายสวนตัวและอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คา

โทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3	%
6.	คาทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิ่น	ทานละ	1000	เหรียญดอลลาไตหวัน	ตอทาน	/	ทริป	…หัวหนาทัวรขึน้อยู

กับดุลยพินิจของลูกคา
7.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศไตหวัน	สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ)	ตองยื่นวีซาเขาประเทศ



ไตหวันมีคาธรรมเนียม	1,700	บาทตอทาน	และคาบริการยื่นวีซา	500	บาทตอทาน	ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา	5-7
วันทําการ	(สําหรับพาสปอรตไทย	[เลมสีแดงเลือดหมู]	
หมายเหตุ	ตัง้แตวันที	่1	สิงหาคม	2559	-	31	กรกฎาคม	2561	ไตหวันยกเลิกการขอวีซาสําหรับ
หนังสือเดินทางไทย	ทานสามารถเขาไตหวันโดยไมตองขอวีซา...	แตหากมีประกาศจากทางรัฐบาล
บังคับใชวีซา	ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาเพิม่ทีเ่กิดขึ้นตามจริง

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]	
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

โปรดตรวจสอบ	PASSPORT	:	ตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	หรือ	180	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	และตองมีหนา
วางประทับตราเขาออกเมืองอยางตํ่ า	2	หนา

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ไมมีราคาเด็ก
ราคาทัวรขางตน	ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	1,000	เหรียญดอลลารไตหวัน/ทาน/

ทริป**เด็กเก็บเทาผูใหญ**	สําหรับทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	โปรแกรมและราย

ละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
เน่ืองจากในรายการมีระบุลงรานชอปป้ิง...	หากลูกคามีความประสงคจะแยกตัวจากกรุปไมรวมลง

ราน...ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิม่ทานละ	500	NTD	/ทาน/ราน
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลไตหวัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ



หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด		
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ
5.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและไตหวัน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ
ไดทัง้สิ้น**
6.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


