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วันที่ 1 
 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR212 : 12.15-16.50) – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอ้ี 

09.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบิน EVA (BR) รวมน้้าหนักกระเป๋า 23  
กิโลกรัม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 
[ส้าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ
ได้] 

12.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR212  (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบน
เครื่อง) 

16.50 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร 

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเล ถือเป็นเมืองเดียวในไต้หวันที่มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติมากถึง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ (Southwest Coast 
National Scenic Area) และอุทยานแห่งชาติสิรายา  โดยทั้ง 3 แห่งนี้ ล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงาม ตั้งแต่
ภูเขาไปจนถึงชายทะเล ทั้งยังเป็นที่ตั้งของยวี่ซัน ยอดเขาท่ีสูงที่สุดของไต้หวันอีกด้วย ท้าให้เจียอี้มีระบบนิเวศทางทะเล
ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการท้าประมงและเพาะเลี้ยงหอยนางรมเป็นอย่างยิ่ง 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  
วันที่ 2 

 
อุทยานอาลีซาน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - เดินทางเมืองไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 2) 
 น้าท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ที่มีความสูงจากระดับน้้าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใช้เวลานั่งรถข้ึนเขา

ประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางท่ีวิ่งขึ้นเขาสูงไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไต่ตัวกันสลับกับก้อนเมฆ
เป็นวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เดินทางเข้าสู่อุทยานอาหลี่ซัน เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดังมากของ
ไต้หวัน น้าท่านเดินชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดินขึ้นลงไล่ระดับแบบขั้นบันไดสลับทางราบสองข้างทางเป็นป่าสน
พันปีล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง ป่าสนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี ท่านจะถ่ายรูปรอบๆพร้อมกับเดินชิวกับอากาศเย็น
สบายสูดโอโซนได้อย่างเต็มที่ จากนั้น น่าท่านนั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาลีซันที่ญี่ปุ่นมีการสร้างขึ้นตั้งแต่ 
ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไต้หวัน เพ่ือใช้เป็นเส้นทางล้าเลียงไม้สนใหญ่บนเขาอาหลี่ซันลงมายังพื้นที่ด้านล่าง 
เส้นทางรถไฟสายนี้สูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย  
** ในช่วงเดือนมีนาคมของทุก ๆ ปีท่านจะได้พบกับฤดูกาลของเทศกาลดอกซากุระที่บานสะพรั่งบนอุทยานอาฃีซาน 
หมายเหตุขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย **
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 3) 

 เดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวัน น้าท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนท่ี
นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้าน
เครื่องส้าอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง รวมแล้วกว่า 
100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้
ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สุดของไถจงอีกด้วย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก CU HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  
วันที่ 3 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้

อปปิ้งซีเหมินติง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 4) 

 เดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล น้าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-
จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้้าจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 
กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่
ก้าลังประกบกันอยู่และยังเป็นต้าแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์
ที่สุดของไต้หวัน น้าท่านนั่งเรือยอร์ช ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ 

 

 
 จากนั้นน้าท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุด
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ชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา   
 จากนั้นน้าท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ง

ความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้าน
ความรักท่ีวัดหลงซันไทเป วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าส้าคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความ
ปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอล
ล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่อีก 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 5) เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 

 ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพ่ือร้าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี 
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส้าคัญ
คือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือ
มาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าว
ของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจ้าต้าแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อม
ฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่ส้าคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่
ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความ
เคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

 

 
 



GQ1TPE-BR011 - 可愛 (เขอ่อา้ย) Taiwan ใจมันสัน่ อาลซีาน 4 วนั 3 คนื สายการบนิ EVA AIR 

 น้าท่านช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้ง
เสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซ้ือ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะน้าว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้้าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิง
ซูแบบเกาหลีซึ่งต้นต้ารับของเมนูนี้อยู่ท่ีซีเหมินติงนี่เอง 

 

 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก YIDEAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  
วันที่ 4 ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโคมลอย(ปล่อยโคมขงหมิง) - คอสเมติค - ช้อป

ปิ้งเค้กพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - สนามบินเถาหยวน– กรุงเทพ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR061 : 22.30-01.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 
 น้าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพ้ืนที่เป็น

แหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้้าทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  ท้าให้เกิดโขดหินงอก
เป็นรูปร่างลักษณะต่างๆที่น่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

 

 
 น้าท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของ
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ไต้หวันที่สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์ชิง  ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้   สมัย
ราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ้านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของ
พ้ืนเมือง ทั้งขนมพ้ืนเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือท่ีเราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวัน
นั่นเองและที่นี่ยังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายท้าซีรี่ย์
เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ท้าให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉาก
ความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีก
แห่งหนึ่งของไต้หวัน  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ อาจจะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบ
ท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์
ของไต้หวัน *** 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7) เมนูพิเศษ ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน 

 จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านฉือเฟิ่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในอ้าเภอผิงสี เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่าน
กลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการปล่อยโคมลอย 
(รวมค่าโคม 1อัน/4ท่าน) ลักษณะคล้ายโคมยี่เป็ง  มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้าน
การทหารคนส้าคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมี
เทศกาลโคมไฟผิงสี หรือ PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่ง
เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในรอบปีหลังผ่านพ้นตรุษจีน คล้ายกับเป็นวันส่งท้ายเทศกาลตรุษจีน 

 น้าท่านเลือกซ้ือของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจ้าชาติเลย
ก็ว่าได้แนะน้าให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)น้า
ท่านแวะชม ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องส้าอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของ
ฝากแก่คนทางบ้านได้ 

 เดินทางกลับไทเป น่าท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมา
ไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน  โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถ
ทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 
660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก 
แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ท่ีเร็วที่สุดในโลกเพื่อข้ึนจุด
ชมวิวชั้น 89) 
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 น้าท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไต้หวัน มี

ร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินค้าพ้ืนเมือง สินค้า
แฟชั่นวัยรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่าง ๆ ที่ให้ได้ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 สมควรแก่เวลาน้าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

22.30 น. อ้าลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR061  
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

01.25 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 
   

อัตราค่าบริการ :  
可愛 (เข่ออ้าย) Taiwan ใจมันสั่น อาลีซาน  

4 วัน 3 คนื สายการบิน EVA AIR 
ก่าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

03 - 06 ธ.ค. 65 25,900.- 4,900.- 

04 – 07 ก.พ. 66 29,900.- 4,900.- 

17 – 20 ก.พ. 66 26,900.- 4,900.- 

11 – 14 มี.ค. 66 26,900.- 4,900.- 

24 – 27 มี.ค. 66 26,900.- 4,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก่าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก
ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่งจ่าเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้อง

รบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้าน  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ่านวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน่าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน 
ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส่าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์ม

เดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

3.  การช้าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่้ากว่า 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางส้าหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่** 
 3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวนเท่านั้น 
4.  กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

5.  กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.  การยกเลิกการเดินทาง 
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช้าระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด 

 **ส้าคัญ!! บริษัทท้าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
2.  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดย
มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 
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3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัวของผู้เดินทาง 

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่ ** 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์

จะพ่านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก่าหนด) 

2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส้าหรับชาวต่างชาติ 
3. ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
5. ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่่ากว่า 2 ปีบริบูรณ์) 
7.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้่าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 
8.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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