


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเถาหยวน	-	หนานโถว	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัดพระ
ถังซัมจัง๋	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	เมืองเกาสง

พักที่	WO	HOTEL
KAOHSIUNG	หรือ
เทียบเทา

3 FORMOSA	BOULOVARD	-	อาวซีจือวัน	-	วัดฝอกวงซัน	-	EDA
WORLD

พักที่	THE	PLACE
TAINAN	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 ไทเป	-	รานเหวยเกอ	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	ซีเหมินติง
พักที่	XIMEN
CITIZEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	ตึกไทเป	101	-	สนาม
บินเถาหยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

7	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿19,911 ฿19,911 ฿19,911 ฿5,000



23.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	8	เคาเตอร	R	สายการบิน	EVA	(BR)	รวมน้ํา
หนักกระเปา	30	กิโลกรัม	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

06.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	กรุงไทเป	ประเทศไตหวัน	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	1
ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)	หลังจากทานได
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
รับประทานอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)
จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองหนานโถว	มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ที่ไมมีทางออกสูทะเลซึ่ง

เป็นจุดศูนยหรือเรียกวาสะดือของเกาะไตหวัน
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา	ซึ่งเป็นทะเลสาปน้ําจืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดของ

ไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง	33	กิโลเมตร	หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึ่งบน
เหมือนพระอาทิตย	ครึ่งลางเหมือนพระจันทรเสี้ยวที่กําลังประกบกันอยูและยังเป็นตําแหนงฮวงจุยทีดีมีมังกร
ลอมรอบ	พื้นที่บริเวณน้ีถือวาเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน	นําทานน่ังเรือยอรชแบบสวนตัวของ
คณะ	ชมความงามบรรยากาศรอบๆ	ทะเลสาบแหงน้ี
จากน้ันนําทานสู	วัดพระถังซัมจัง๋	นมัสการพระทนต(ฟัน)	ของพระถังซัมจัง๋	ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยัง

เป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย	ทานจะไดถายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน	จันทรา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่	วัดเหวินหวู	เชน	ศาสดาขงจื้อ	เทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอู

เทพเจาแหงความซื่อสัตย	และเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม	“	เฒาจันทรา	“	ที่มีชื่อ
เสียงมากในดานความรักที่วัดหลงซานไทเป	วัดน้ีถือวาเป็นจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอ
พรไดครบทุกความปรารถนาที่วัดน้ี	สิ่งที่นาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัด	ซึ่งมี
มูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญดอลลารไตหวันเป็นฉากหลังใหทานไดถายรูปคูอีกดวย
ออกเดินทางสู	เมืองเกาสง	เมืองทาใหญที่สุดของไตหวัน

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	WO	HOTEL	KAOHSIUNG	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

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

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



มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

เป็นเมืองใหญที่สุดอันดับที่สี่ของไตหวันและตั้งอยูในทิศใตของเกาะไตหวัน	ยัง
เป็นศูนยกลางสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิต	การกลั่นน้ํามัน	การขนสง	และ
เป็นเมืองทาเรือที่สําคัญ	เกาสงเป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมการตอเรือของ
ไตหวันเพราะทาเรือของเกาสงเป็น	1	ใน	4	ของทาเรือที่ใหญที่สุดของโลก	เกา
สงยังเป็นเมืองที่สวยงามและมีชื่อเสียงในดานทิวทัศนที่งดงามและเป็นสถานที่
เหมาะสําหรับการทองเที่ยว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	WO	HOTEL	KAOHSIUNG	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	FORMOSA	BOULEVARD	ซึ่งเป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก	มีเสนผา

ศูนยกลางของโดม	30	เมตร	ทําใหแสงธรรมชาติสามารถสองผานเขามาทั่วภายในบริเวณอาคาร	โดมกระจกสีน้ี
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี	ไดแรงบันดาลใจจากแนวคิดธาตุทั้งสี่ของธรรมชาติ	ดิน	น้ํา	ลม	ไฟ	และ
ดวยประติมากรรมน้ีเอง	ที่ทําใหสถานีรถไฟเกาสง	ติดอันดับ	สถานีรถไฟใตดินที่สวยที่สุดในโลก
จากน้ันเดินทางตอสู	อาวซีจือวัน	เป็นจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองเกาสงในบรรยากาศเป็นอาวริมทะเลเมื่อ

เราหันหนาออกไปยังอาวดานหลังจะเป็นภูเขาที่	เป็นที่ตั้งของ	อดีตสถานกงศุลอังกฤษ	อาคารเกาแกรูปแบบ
ทรงตะวันตกแหงน้ีสรางตั้งแตปี	คศ.	1865	เดิมเพื่อใชเป็นสํานักงานของทาเรือ	TAKAO	ตามสนธิสัญญาปักกิ่ง
เพื่อเปิดเสนทางการคาทางเรือกับตางประเทศ	ซึ่ง	ตอมาในปี	คศ.1867	ทางรัฐบาลอังกฤษไดเชาสถานที่เป็น
สํานักงานกงศุลอังกฤษ	ตอมาในปี	ค.ศ.1909	ที่ญี่ป ุนไดถือสิทธิค์รอบครองไตหวันไดประกาศยกเลิกใชที่น่ีเป็น
สถานกงศุลอังกฤษและดัดแปลงเป็นหอสังเกตุการณทางทะเลของญี่ป ุน	ในปัจจุบันถูกจัดเป็นอาคารพิพิธภัณฑ
จัดแสดงประวัติความเป็นมาของการเปิดเสนทางเดินเรือในการทําการคาในอดีตเพื่อเป็นความรูแกคนรุนหลัง
ตอไป
ไฮไลทคือทีน่ี่อีกอยางคือ	พื้นทีต่ัง้อยูบนเนินเขาริมทะเล	ซึ่งเป็นจุดชมวิวอาวเกาสงที่มองเห็นเมืองเกา

สงและทาเรือใหญเป็นฉากหลังในการถายรูปไดอยางลงตัว
รับประทานอาหารกลางวัน	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
เดินทางสู	วัดโฝวกวงซัน	ในปีพ.	ศ.	2510	ทานเจาอาวาส	Hsing	Yun	ไดซื้อพื้นที่กวา	300,000	ตารางเมตรใน

เขต	ตาซู	เขตเกาสงเพื่อเป็นที่ตั้งของอาราม	วัดและองคกรไดกอตั้งขึน้อีกใน	173	ประเทศทั่วโลกและปัจจุบันมี
อารามมากกวา	3,500	แหงทั่วโลก	องคกรใหความสําคัญกับการศึกษาและบริการรักษามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพุทธหองสมุดสํานักพิมพศูนยแปลภาษาหอศิลปศิลปะการทําชาและคลินิกการแพทยเคลื่อนที่
นอกจากน้ียังไดจัดตั้งหองสําหรับเด็ก,	หองเกษียณโรงเรียนมัธยมและสถานีโทรทัศน	เป็นตน
นําทานเที่ยวชม	ในสวนของพิพิธภัณฑพุทธศาสนาดานในตัวอาคารจะมีหองเสียงของหัวใจที่ใชขอพรจากองค

พระโพธิสัตวกวนอิม
จากน้ันนําทานเขาสู	EDA	WORLD	อาณาจักรขนาดใหญครบวงจร	ภายในมีทั้งหางสรรพสินคา,	สวนสนุก,

โรงเรียน,	มหาวิทยาลัย,	โรงพยาบาล,	โรงแรม,	สนามกอลฟและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ	อีกมากมายที่ถูก
ยกมาตั้งไวในบริเวณเดียวกันในเน้ือที่เกือบ	600	ไร	เปรียบไดวา	EDA	WORLD	คือเมืองขนาดยอมๆ	น่ันเอง	ให
ทานไดชอปป้ิงกับเอาทเลทมอลลแหงแรกและใหญที่สุดของไตหวันที่มีรานคาชั้นนํามากกวา	300	แบรนดความ
ยาวของตัวหางมากกวา	2	กิโลเมตร	(ไมรวมบัตรคาเขา	Theme	Park)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เดินทางสูเมือง	ไถหนาน



นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	THE	PLACE	TAINAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

โดมแหงแสง	(Dome	of	Light	Formosa	Boulevard)	ตั้งอยูภายในสถานีรถไฟ
ใตดิน	MRT	Formosa	Boulevard	Station	ซึ่งเป็นจุดเชื่อมตอระหวาง	2	สาย
รถไฟสีสมและสีแดง	เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจงที่ใหญที่สุดใน
โลก	มีเสนผาศูนยกลางของโดมที่ยาวถึง	30	เมตร	ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
ดังชาวอิตาลี	ที่เป็นการถายทอดเรื่องราวตางๆดวยแนวคิดของดิน	น้ํา	ลม	ไป
เป็นสี	แดง	เหลือง	น้ําเงิน	เขียว	เป็นอีกหน่ึงไฮไลทของเมืองเกาสงที่เดินทางมา
ไดงายๆ

เป็นจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองเกาสงในบรรยากาศเป็นอาวริมทะเลเมื่อเรา
หันหนาออกไปยังอาวดานหลังจะเป็นภูเขาที่	เป็นที่ตั้งของ	อดีตสถานกงศุล
อังกฤษ	ในปัจจุบันถูกจัดเป็นอาคารพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติความเป็นมาของ
การเปิดเสนทางเดินเรือในการทําการคาในอดีตเพื่อเป็นความรูแกคนรุนหลัง
ตอไป	ไฮไลทคือที่น่ีอีกอยางคือ	พื้นที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมทะเล	ซึ่งเป็นจุดชมวิว
อาวเกาสงที่มองเห็นเมืองเกาสงและทาเรือใหญเป็นฉากหลังในการถายรูปได
อยางลงตัว

	รับประทานอาหารกลางวัน	อาหารพื้นเมือง

หรือมูลนิธิแสงพุทธธรรมเมืองเกาสยง	ปัจจุบันวัดฝอกวงซันมีพระสงฆ
มากกวา	๑,๔๐๐	รูป	(นับรวมทั้งชาย-หญิง)	วัดแหงน้ีมีอาณาเขตกวางขวาง
ปกคลุมภูเขาทั้งลูก	นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแลวภายในตัววัดยังมีการ
กอสรางโบถสที่สวยงามและรูปป้ันพระอรหันตหลายรององค	และยังมี
อนุสรณสถานพระพุทธเจา	ซึ่งเป็นสวนที่เปิดใหม	ซึ่งเป็นกึ่งพิพิธภัณฑที่ให
ความรู

E-DA	Outlet	Mall	เป็น	Complex	Mall	แหงใหมในเมืองเกาสุงที่ไดรับความ
สนใจจากทั้งคนไตหวันเองและนักทองเที่ยวชาวตางชาติภายใน	Mall	มีรานคา
มากมาย	และดูโอโถงอยางมาก	ภายในอาคารมีสถาปัตยกรรมโรมันใหไวถาย
รูปเป็นที่ระลึกอีกดวย	สวนสนุก	EDA	World	ไมไดเป็นแคสวนสนุก	แตรวมถึง
Outlet	ขนาดใหญของ	EDA	ที่น่ียังมีชิงชาสวรรคอันใหญใหขึน้ไปชมวิวอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	THE	PLACE	TAINAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองไทเป	เมืองหลวงของประเทศไตหวัน



นําทานเลือกซื้อของฝาก	รานพายสับปะรด	ที่ถือวาเป็นขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจํา
ชาติเลยก็วาได	แนะนําใหทานซื้อเป็นขนมฝากแกคนทางบานหรือเพื่อนๆ	(ขนมพายสับปะรด,	ปอปคอรน,	เห็ด
ทอด	เป็นตน)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	TAKAO	...เมนูสุกี้สไตลไตหวัน	1	เซ็ท/ทาน

ชวงบาย	
นําทานแวะชม	รานเครื่องสําอาง	COSMETIC	SHOP	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของไตหวัน	มากมาย

หลาย	แบรนด	ที่ทานสามารถซื้อเป็นของฝากแกคนทางบานได
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
ชีวประวัติ	ของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช	เสื้อผา	รถยนตกัน	กระสุนประจําตําแหนงที่จัดแสดงไวอยาง
นาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลาน้ี
และอีกหน่ึงสวนที่สําคัญคือบริเวณชั้น	4	จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและ

ในทุก	ๆ	1	ชม.จะมีการจัดโชวการเปลี่ยนเวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
ใหทานได	ชอปป้ิงยาน	ซีเหมินติง	ถือวาเป็นแหลงชอปป้ิงที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได	หากเปรียบ

เทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน	หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน	ดานในมีหลากหลาย
แบรนดสินคาทั้งเสื้อผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง	ๆ	ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ	แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอป
ป้ิงอยางเดียว	ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน	แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู	น้ําแข็ง
ใสไอซมอนสเตอร	หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมินติงน่ีเอง
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	XIMEN	CITIZEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	TAKAO	...เมนูสุกี้สไตลไตหวัน	1	เซ็ท/ทาน



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

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

	พักที่	XIMEN	CITIZEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	หมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ระหวางทางกอนขึน้เขาไปยังหมูบานจิ่วเฟ่ินทานจะไดเห็นเสนทางรถไฟ

แหงแรกของไตหวันที่สรางขึน้ในสมัยราชวงศชิง	ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัย
กษตัริยกวงสวี้	สมัยราชวงศชิง	มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี	แตในยุคปัจจุบันน้ีที่หมูบานจิ่วเฟ่ิน
เป็นหมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง	ทั้งขนมพื้นเมือง	อาหาร	และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเขาใจกันงายๆ
คือหมูบาน	OTOP	ของไตหวันน่ันเองและที่น่ียังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเดนเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวจน
ไดรับคัดเลือกเป็นสถานที่ถายทําซีรี่ยเกาหลี
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติเยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มีลักษณะ

พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปรางลักษณะ
ตางๆ	ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทะเล

ชวงบาย	
นําทานชอปป้ิง	รานGermanium	ที่ขึน้ชื่อเรื่องสรอยขอมือ	Germanium	ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุ

เจอมาเน่ียมที่มีคุณสมบัติ	ทําใหเลือดลมเดินดีขึน้	เพิ่มความกระปรี้กระเปรา	และคลาย	ความเครียด	รวมถึง
ปะการังแดง	เป็นประการังน้ําลึกที่เป็นอัญมณีลํ้าคาที่หายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก
นําทานถายรูปคูกับ	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	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน	สนามบินแหงชาติประเทศไตหวัน
20.45	น.	อําลากรุงไทเป	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	EVA	(BR)โดยเทีย่ว



หากทริปเดินทางไปหมูบานจิว่เฟ่ิน	ตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปลีย่นรถเป็นรถเมลแบบ
ทองถิน่ขึ้นและลงเหมือนคนทองถิน่	ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิน่และเพิม่
ประสบการณการนัง่รถเมลของไตหวัน
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

บินที	่BR206	(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
00.10	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารทะเล

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

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม่	หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง
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.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7.กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
8.	เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานได

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา,	รูปแบบการใหบริการหรือยกเลิกการเดินทาง

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	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
**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ
TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	20	กิโลกรัม	ตอทาน
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	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	ไตหวันยกเลิกการขอวีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย	ทานสามารถเขาไตหวันโดยไมตองขอวีซา...
แตหากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา	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	ขึน้ไปกอนการเดินทา'	และตองมีหนา
วางประทับตราเขาออกเมืองอยางตํ่ า	2	หนา	

***	ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ไมมีราคาเด็ก	***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศก	ทานละ	1,000	NTD/ทริป/ตอทาน***	สําหรับ

ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

**เน่ืองจากในรายการมีระบุลงรานชอปป้ิง...	หากลูกคามีความประสงคจะแยกตัวจากกรุปไมรวมลงราน...ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิ่มทานละ	500	NTD	/ทาน/ราน	**

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
ไตหวัน

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	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศไตหวัน
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและไตหวัน	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**


