
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันแรก   กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน 
 อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจ่ิวเฟ่ิน-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู  4  เคาท์เตอร์ สายการบินไทย 

แอร์เวย์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลดสมัภาระ 
[ส าคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ หรือเนือ้สัตว์แปรรูปเข้าเมือง
ไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน  THAI 

AIRWAYS (รวมน า้หนักกระเป๋า 30 Kg) เที่ยวบินที่ TG632 (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบน
เคร่ือง) 



13.05 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร เรียบร้อย
แล้วน าท่านรับสมัภาระ (เวลาท้องถ่ินประเทศไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

บ่าย บริการอาหารเที่ยงแบบกล่อง Bubble Milk + Cake (1) 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของ
น า้ทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น 
หนิเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเหด็ เต้าหู้ รังผึง้ ซึง่มีชื่อเสียงทัว่ทัง้เกาะไต้หวนั 
และ ทั่วโลก น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจิ่วเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตัง้อยู่บนเขา ทัศนียภาพ
สวยงาม ด้านหลงัเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นวิวทะเลจีหลง แต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยทิว
เขา และมองเห็นท้องทะเลอยู่ลิบๆ หมู่บ้านแห่งนีอ้ดีตเคยเป็นเหมืองทองค าที่มีชื่อเสียงตัง้แต่สมัย
กษัตริย์กวงสวี ้แห่งราชวงศ์ชิง โดยตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1890 ได้มีการส ารวจพบแร่ทองค า ญ่ีปุ่ นที่เป็นผู้
ครอบครองไต้หวนัขณะนัน้ ได้เนรมิตให้ที่นี่เป็นเหมืองทอง โดยใช้แรงงานหลกัคือเชลยศึก ซึ่งน ามาซึ่ง
ความมัง่คัง่และคึกคักให้กับเมือง แต่เมื่อแร่ทองค าร่อยหรอ จนบริษัทเอกชนของไต้หวนัที่มารับช่วงต่อ
ในช่วงปี ค.ศ. 1987 ต้องประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการไปในที่สุด  จนเป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้สร้างของญ่ีปุ่ นอย่างสตูดิโอจิบลิ ได้ใช้เป็นฉากหลงัของหนงัการ์ตูนที่โด่งดงัจนคว้ารางวลัออสการ์มา
ครองในปี 2002 กบัเร่ือง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนีภ้ายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยอาคารโบราณย้อน
ยุคอันเป็นเสน่ห์หลักของเมืองนี ้ทัง้สองข้างทาง มีสินค้าขายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของที่ระลึก 
อาหารท้องถิ่น ชุดเสือ้ผ้าก่ีเพ้า ร้านอาหาร เป็นต้น *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินตรง
กับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินขึน้และลงเหมือนคนท้องถ่ิน ท่านจะได้
สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การน่ังรถเมล์ของไต้หวัน ***   

น าท่านเดินทางสู ่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ที่สดุในกรุง
ไทเป และโด่งดังที่สุดอีกด้วย ของขายที่นี่แทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เสือ้ผ้า 
ร้องเท้า  เปิดจนถึงเที่ยงคืน เพราะเหตนุี ้ซื่อหลินเลยกลายเป็นสถานที่ Night Life อนัโด่งดงัของไต้หวัน 
เชิญท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน…. เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Express Taoyuan หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง   เถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจ่ัง-             
วัดเหวินหวู่ -เมืองเจียอี ้

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง) น าท่านนมัสการสิ่ง

 ศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วัดจงไถซาน (Chung Tai Chan Monastery) วดัใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวนั วดัแห่งนี ้
 เป็นวดัที่ก่อสร้างขึน้จากพลงัแรงศรัทธาเลื่อมใสของเหล่าศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่ร่วมกนับริจาค 
 ร่วมลงแรงลงใจให้กบัพทุธศาสนา ทัง้ยงัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ที่มีห้องศกึษาพระธรรมหลายพนัห้องและ
 ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่ทนัสมยัที่สดุแห่งหนึ่งในไต้หวนั 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 



บ่าย น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน า้จืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน 
ตัง้อยู่ในเมืองหยูชี มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ตัง้อยู่สูงเหนือกว่าระดับน า้ทะเล
ประมาณ 748 เมตร มีพืน้ที่ทัง้หมดกว่า 5.4 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสงูใหญ่ มีความ
สูงตัง้แต่ 600 - 2,000 เมตร สลบักันไปจนเกิดเป็นวิวทิวเขาที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น 
“สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั” จดุเด่นคือพืน้น า้สีฟ้าอมเขียวส่องประกายอย่างสวยงาม เมื่อมองในมมุสงู 
ทางด้านฝ่ังตะวนัออกมีลกัษณะคล้ายกบัพระอาทิตย์ และทางด้านตะวนัตกจะคล้ายกบัพระจนัทร์เสีย้ว 
โดยมีเกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
นอกจากทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแล้ว บริเวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายล้อมไปด้วยวัดวาอารามน้อย
ใหญ่ที่สวยงามอีกหลายแห่ง สถานที่แห่งนีจ้ึงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดโรแมนติกยอดนิยมของ
นกัท่องเที่ยวทัว่โลกและคู่รักชาวไต้หวนัเป็นอย่างมาก น าท่านเดินทางสู ่วัดพระถังซัมจั่ง (Xuanguang 

Temple) นมสัการพระอฐิัของพระพทุธเข้าที่อนัเชิญมาจากชมพทูวีป เป็นอีกวดัหนึ่งที่ต้องมาเยือนหาก
ได้มาที่ทะเลสาบสริุยนัจนัทรา วดันีม้ีรูปปัน้พระถงัซมัจัง๋ให้นมสัการ อีกทัง้มีวิวทะเลสาบที่สวยงาม และ
พิพิธภณัฑ์ที่จดัแสดงประวติัของพระถงัซ าจัง๋ ภายในวดัมีบรรยาการท่ีสวย เงียบสงบ  น าท่านเดินทางสู่ 
วัดเหวินหวู่  (Wenwu Temple) นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเรียกว่า วัดกวนอูตัง้อยู่ด้านเหนือของ
ทะเลสาบสุริยันจนัทรา เป็นวัดศักด์ิสิทธ์อีกแห่งหน่ึงของไต้หวัน สถาปัตยกรรมการออกแบบของวิหาร
และการเลือกใช้สีจะคล้ายคลงึกบัพระราชวงัต้องห้ามกู้กงในเมืองปักก่ิง ประเทศจีน ด้านหน้าทางเข้าวดั
จะมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปัน้ของ
ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสตัย์ ประชาชนชาวไต้หวนันบัถือ
องค์เทพเจ้ากวนอูเป็นอย่างมากเพราะมีความเชื่อว่าเทพเจ้ากวนอเูป็นภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียนฮ้องเต้ 
ที่จุติลงมาโปรดสตัว์ เชื่อกนัว่าบารมีของท่านสามารถขจดัภูตผีปีศาจ คลาดแคล้วจากอนัตรายเเละช่วย
หนนุให้กิจการเจริญรุ่งเรือง  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี (4)  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เพื่อพกัผ่อนเตรียมเดินทางสู ่
อทุยานอาหลีซานในวนัรุ่งขึน้ 

ที่พัก โรงแรม Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  เมืองเจียอี -้อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-น่ังรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-                     
ตลาดกลางคืนฟ่งเจ่ีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี ้ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
ไต้หวัน อยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานท่ีมีความสวยงามมาก น าท่านเปลี่ยน 
บรรยากาศ น่ังรถไฟโบราณ ซึ่งทางรถไฟของอาลีซานถือได้ว่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 
ทางรถไฟโบราณที่ สวยที่สดุในโลก ให้ท่านได้ด่ืมด ากบัธรรมชาติของต้นสนสงูชนั ท่ีมีอายุกว่าพนัปี ชม
ซากต้นไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพนัธุ์  ซึ่งเป็นอทุยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองข้าง
ทาง หมายเหตุ : ช่วงกลางเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี เป็นฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพร่ัง
พร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศ ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามพร้อมถ่ายรูปดอก
ซากุระทีบานสะพรังรอต้อนรับท่าน 

 



เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
บ่าย  น าท่านแวะ ชิมชาอู่หลง (Wolong Tea) ชาไต้หวันแท้ๆ ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซนั ด้วย

สภาพอากาศบนพืน้ที่สงูและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ท าให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อม และพนัธุ์ชา
ของที่นี่ยงัเป็นพนัธุ์ชาที่น ามาปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกด้วย อิสระชิมชาและ
เลือกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศยัน าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ตัง้อยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไต้หวนั 
เป็นเมืองใหญ่อนัดบัที่ 3 ของมณฑลไต้หวนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) น าท่านเดินทาง
สู ่ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สดุของประเทศไต้หวนั มี
ความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆ ทัง้อาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ 
Street Food ท าให้ดึงดดูทัง้นกัท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีสิ่งที่น่าสนใจส าหรับทุกวัย  เชิญ
ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก  โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ไถจง-ไทเป-วัดหลงซาน-ขนมพายสับปะรด-ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE-อนุสรณ์
สถาน เ จีย ง ไค เชก -ตึ ก ไท เป  1 01  ( ไ ม่ ร วม ค่ าขึ ้น ตึ กชั ้น  89) - ตลาดกลางคืน 
ย่านซีเหมินติง-อาบน า้แร่ภายในห้องพัก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
 น าท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) เมืองหลวงของไต้หวัน น าท่าน
 เดินทางสู่ วัดหลงซาน (Longshan Temple) ชื่อไทย จะชื่อว่า วัดเขามังกร  ซึ่งเป็นวดัที่เก่าแก่ที่สดุวดั
 หนึ่งในประเทศไต้หวัน ถูกสร้างขึน้ใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนผู้อพยพมาจากมณฑลฝูเจีย้น และได้รับ
 การบูรณะปฏิสงัขรณ์หลายครัง้ตามกาลเวลา อีกทัง้เป็นสถานท่ีประดิษฐานสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เทพเจ้าองค์
 ต่างๆ กว่า 165 องค์ อาทิ พระโพธิสตัว์กวนอิมพระประธานของวดั เจ้าแม่ทบัทิม เทพเจ้ากวนอ ูเป็นต้น 
 ท่านสามารถขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุขในชีวิตครอบครัว ปลอดโรคภัย น าท่านแวะชิม 
 ขนมพายสับปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมที่ถือได้ว่ามีแหล่งก าเนิดมาจากเกาะไต้หวัน เนือ้
 แป้งหอมเนยห่อหุ้มแยมสบัปะรด รสชาติมีความหวาน และความมนัของเนยเล็กน้อย ผสมกบัรสเปรีย้ว
 ของสบัปะรด ท าให้มีรสชาติที่กลมกล่อมจนเป็นที่นิยม ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร ท าให้
  ขนมพายสบัปะรดเป็นขนมที่ขึน้ชื่อของเกาะไต้หวัน ไม่ว่าใครที่ได้มาเยือนก็ต้องซือ้เป็นของฝากติดมือ
 กลับบ้าน นอกจากขนมพายสับปะรดแล้ว ยังมีขนมอีกมากมายให้ เลือกชิม และเลือกซือ้ เช่น ขนมพระ
 อาทิตย์  ขนมพายเผือก เป็นต้น อิสระให้ทกุท่านเดินเลือกซือ้ขนม 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา (8) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนย์เคร่ืองประดับที่ท าจาก

เจอร์เมเนียมเพื่อสขุภาพ ช่วยเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดข้อ ไมเกรน ปวดกล้ามเนือ้ ปวด
ข้อ และยงัสามารถดดูรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศพัท์มือถือ ได้อีกด้วย เจอร์เมเนียมถือ
เป็นเคร่ืองประดบัล า้ค่าของไต้หวนัมาตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจบุนั นอกจากนัน้ยงัมี หยกไต้หวนั (หยกตา
แมว) และปะการังแดง ที่เป็นของฝากขึน้ชื่อของไต้หวนัและเป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชี ย) และภายใน
ร้านจะมีสินค้าปลอดภาษี   DUTY FREE  ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชัน้น าให้ท่านได้เลือกซือ้มากมายใน
ราคาที่ถกูเป็นพิเศษ น าท่านเดินทางสู ่อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) 



สถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นสญัญลกัษณ์ของประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตรัุสเสรีภาพ ถูกสร้าง
เพื่อร าลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผู้น าที่ได้รับความเคารพและศรัทธาจากคน
ไต้หวันมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นลกัษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสีขาว ผนังท า
ด้วยหินอ่อนทัง้ 4 ด้าน หลงัคาสีน า้เงินรูปทรง 8 เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอฟ้า
เทียนฐานในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน บนัไดด้านหน้ามีทัง้หมด 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี 
ภายในอาคารจะมีรูปปัน้จ าลองของท่าน เจียง ไคเช็ค ท าขึน้มาจากทองสมัฤทธ์ิขนาดใหญ่ในท่านั่งท่ีมี
ใบหน้ายิม้แย้มต่างจากรูปปัน้ของท่านในที่อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพง
ด้านหลังจะมีปรัชญาที่ท่านใช้ในการปกครองประเทศ  3 ค าคือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ
วิทยาศาสตร์ และไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวรทหาร” ซึง่มีขึน้ทกุๆ ต้นชัว่โมง ตัง้แต่เวลา 10:00 
- 16:00 น. น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกระฟ้าที่สงูที่สดุในไต้หวนั และเคยเป็นตึก
ที่สงูที่สดุในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดิน 509.2 เมตร มีทัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่น
ของห้องสรรพสินค้าและร้านอาหารต่างๆ โดยมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกช้อป ทัง้สินค้าทัว่ไป ไปจนถึง
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นต้น ชัน้ 6-8 เป็นศูนย์กลาง
ห้องคอนโทรลของตึก ชึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดให้เช่า ชัน้ 85 เป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ ชัน้ 
88,89,91 เป็นชัน้ที่จะเป็นจุดชมวิว และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนีถู้ก
ออกแบบโดยสถาปนิคชาวไต้หวนั คือ ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกนัอย่างลงตัว
ระหว่างวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์คือเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดินไหว หรือระบบ
ลกูตุ้มแดมเปอร์ อนัทนัสมยัมีน า้หนกัถึง 660 เมตริกตนั กบัการตกแต่งด้วยรูปหวัมงักรที่มมุอาคารทัง้ 4 
ด้านทุกช่วงชัน้เพื่อขบัไล่ภูติผีปิศาจ ตามหลกัความเชื่อและค าบอกเล่าของซินแส นอกจากนัน้ตึกนีย้ังมี
ลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาที ใช้เวลาเดินทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพียง 37 
วินาทีเท่านัน้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ที่ เร็วที่ สุดในโลกเพื่อขึน้จุดชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 
NTD )   น าท่านเดินทางสู ่ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market) ไนท์มาเก็ตที่มี
ชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลต์ของเมืองไทเป แหล่งช้อปปิง้ที่มีลกัษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคล้ายกบัย่าน
สยามสแควร์ของกรุงเทพ ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไต้หวนัและนกัท่องเที่ยว สินค้าที่นี่จะมี
ทัง้สินค้าแฟชัน่ทัว่ไป และสินค้าแบรนด์เนม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นต้น 
มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยัรุ่นมากมาย รวมไปถึงคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต์ ร้านอาหาร และสตรีทฟู้ด 
สินค้าแฟชัน่เทรนใหม่ที่หลากหลาย เชิญท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน…. เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเท่า 
  พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดินทางด้วยการแช่น า้แร่ แบบบรรยากาศ

ส่วนตัวภายในห้องพัก  

วันที่ห้า ไทเป-รถไฟ TRA-ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-รถไฟ TRA-ไทเป-อาบน า้แร่ภายในห้องพัก 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน โดย น่ังรถไฟด่วน TRA (Taiwan Railways) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ (TAROKO NATIONAL PARK) ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับ
สองของอุทยานแห่งชาติทัง้หมดของไต้หวัน ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพืน้ที่สามเมือง ได้แก่ ฮัวเหลียน 
หนานโถว และไถจง เป็นลกัษณะถนนที่ตดัลดัเลาะคดโค้งไปมาตามแนวหน้าผาและหุบเขาหินอ่อน  ที่นี่
ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ท่านต้องมาเห็นด้วยตวัท่านเองเพราะหากท่านดเูพียงรูปจากรูปถ่าย ท่านจะไม่
เห็นถึงความอลงัการ และ ยิ่งใหญ่ของอทุยานทาโรโกะได้เลย ยิ่งท่านได้ชมวิวที่น่ีแบบมมุ bird eye view 
360 องศา ท่านถึงจะเก็บได้ครบทุกความรู้สึกของการมาเยือนอุทยานทาโรโกะ   *** หมายเหตุ หาก
อุทยานปิดเน่ืองจากเกิดภัยธรรมชาติ  หรือประเมินสถานการณ์แล้วไม่ปลอดภัย  ทางบริษัท
ทัวร์จะเปลี่ยนเส้นทางในการเที่ยวชมอุทยานทาโรโกะ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของท่าน
เป็นหลัก *** สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับสู่  ไทเป โดย น่ังรถไฟด่วน TRA (Taiwan 
Railways) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (11)  
ที่พัก โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเท่า 
  พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดินทางด้วยการแช่น า้แร่ แบบบรรยากาศ

ส่วนตัวภายในห้องพัก  
 

วันที่หก ร้านเคร่ืองส าอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยาน
นานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 
น าท่านเดินทางสู ่ ร้านเคร่ืองส าอางค์ (Cosmetics Shop) ชื่อดงัของประเทศไต้หวนั หนึ่งในสถานที่ช้
อปปิง้ที่ต้องไปเยือนสกัครัง้ เพราะเคร่ืองส าอางค์ที่ประเทศไต้หวนัมีราคาถกูว่าที่ประเทศไทยมาก  ไม่ว่า
จะเป็นแบรนด์ที่ผลิตขึน้เองในประเทศ เช่น My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถึงแบรด์ท้องถิ่น 
ผลิตภณัฑ์จากประเทศเกาหลี หรือแม้กระทัง้ญ่ีปุ่ นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica เป็นต้น ซึง่ราคาจะ
ถกูพอๆ กบัประเทศที่น าเข้ามา และสินค้าบางชิน้อาจจะราคาถกูกว่าด้วยซ า้  อิสระให้ท่านช้อปปิง้ตาม
อธัยาศยั   น าท่านเดินทางสู ่อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน (National Sun Yat-sen Memorial Hall) ตัง้อยู่
ที่เมืองไทเป บนเกาะไต้หวนั ดร.ซุน ยตัเซน เป็นผู้น าการปฏิวติั โค่นล้มการปกครองของราชวงศ์ชิง ท าให้
ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชที่ปกครองจีนเป็นเวลาหลายพนัปียติุลงในที่สดุ นอกจากนัน้เขายงัเป็นผู้ที่มี
จิตใจรักชาติ และทุ่มเทสมองและจิตใจเพื่อต้องการสร้างจีนให้เป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรือง จึงได้รับฉายา
ว่าเป็น "บิดาแห่งสาธารณรัฐจีน" ภายในอนสุรณ์สถานนี ้ จดัแสดงประวติัของ ดร.ซุน ยตัเซน รวมไปถึง
ข้าวของเคร่ืองใช้เสือ้ผ้าของท่านยามมีชีวิต และมีรูปปัน้ขนาดใหญ่ของ ดร.ซุน ยตัเซนเป็นสิ่งที่โดดเด่น
อยู่ภายใน และบริเวณรูปปัน้นีย้งัมีทหารยืนเฝา้อยู่ด้วย และจะมีการเปลี่ยนเวรยามกนัทกุชัว่โมง 
นกัทอ่งเที่ยวมกัจะมายืนมงุดกูนัเสมอๆ นอกจากนัน้แล้วด้านนอกยงัมีจดุที่ถือว่าเป็นจดุถ่ายรูปที่มี ฉาก
หลงัเป็นวิวตกึไทเป 101 ที่สวยงาม  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสุกีส้ไตล์ไต้หวัน TAKAO 1 เซ็ท/ท่าน  (13) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET MALL แหล่งช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมที่เป็น OUTLET MALL 

ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่เหล่านักช้อปปิง้รู้จักกันอยู่แล้ว เช่น Armani, Coach, Michael 
Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset 
และอื่นๆ อีกมากมายด้วยราคาสินค้าที่ถกูกว่าราคาตลาดทัว่ไป 35% – 70% 



 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน เพื่อเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย  
20.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS          

(รวมน า้หนักกระเป๋า 30 Kg) เที่ยวบินท่ี TG635 (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
22.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 

หมายเหตุ !! หากทางสายการบินไทย (TG) มีการประกาศปรับราคาภาษีน า้มันเพิ่มขึน้ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ขึน้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 NT/ทริป/ต่อท่าน 

ในส่วนค่าทปิหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไป
ได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ชาอู่หลง, ขนมพายสับปะรด, DUTY FREE, ศูนย์สร้อยสุขภาพ และร้านเคร่ืองส าอางค์ ซึ่ง
จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้และถ้า
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลง
ร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน  
 

** ราคาส าหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการตั๋วเคร่ืองบิน 19,888 บาท ** 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 7,000.- 
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
** ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 
 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พักห้อง
ละ 2-3 ท่าน 
(ท่านละ) 

เด็ก 2-12 ปี 
(เสริมเตียง/ไม่
เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ 

 

วันท่ี 11 - 16 เมษายน 2562   
(วันสงกรานต์) 

33,888 33,888 7,000 
 

วันท่ี 12 - 17 เมษายน 2562  
 (วันสงกรานต์) 

33,888 33,888 7,000 



บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน 
สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่ กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ 

✓ รวมน า้หนกักระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้น า้หนกั 30 กิโลกรัม  

✓ ค่าเบีย้ประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวนั ส าหรับหนงัสือเดินทางไทย(เลม่ข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าไต้หวนัมีค่าธรรมเนียม 1,700 
บาทต่อท่าน และค่าบริการย่ืนวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วนัท าการ (ส าหรับพาสปอร์ตไทย 
[เล่มสีแดงเลือดหม]ู หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด) 

× กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน า้หนักตามสายการบิน
ก าหนด 

× ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

× ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

× ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,500 NTD /ท่าน/ทริป) ในส่วนค่าทิป
หัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 

 

เดินทางขึน้ต ่า 10 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 
 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เต็มจ านวน  

 สว่นที่เหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 



• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ัง่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว้
ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า
ต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

• โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

• หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทกุกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 
ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดั
หยดุงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม  



8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไม่สามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของไต้หวนั หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิง้แต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวนั สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ        มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร
ในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน 

17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

18. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 

 

 

 

 

 


