
TG-T11:ไตหวัน ไทเป ไทจง เหยหลิ๋ว จ่ิวเฟน ทะเลสาบสุริยนัจันทรา 4วัน3คืน 

∞ ลองเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา ไฮไลทที่พลาดไมได 

∞ ไหวพระ ขอพร เทพเจา ณ วัดเหวินหวู วัดพระถังซมัจ๋ัง 

∞ นาํทานชมชมิ รานไอศกรีมสดุวาวจากโรงพยาบาลเปนรานไอศกรมี ที่ราน มิยาฮาราไอศครีม 

∞ เที่ยวหมูบานโบราณ จ่ิวเฟน 

∞ อุทยานเหยหลิ๋ว ชมความมหัศจรรยของหินทรายในรูปรางแปลกๆ 

∞ กรุงไทเป ถายรูปเซลฟกับ ตึก 101  

∞ ชมความสวยงามของอนสุรณสถานเจียงไคเชค็ 

∞ ไหวเฒาจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน 

∞ ชอปปงสุดฟน ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต ซีเหมินติง ซื่อหลนิไนทมารเก็ต  มิตซุยเอาเลท็พารค ดิวตีฟร ี

เมนูพเิศษ:บุฟเฟชาบูไตหวัน+ เมนนูึ่งจักรพรรดิ +เสี่ยวหลงเปา+ซฟีูดเหยหลิ่ว 

พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน 
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เดินทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก2-6ป 
ไมเสริมเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม ที่นั่ง 

21-24 กันยายน 62 17,888 

ไมมีราคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

4,500 30 
5-8 ตุลาคม 62 17,888 4,500 30 
9-12 ตุลาคม 62 17,888 4,500 30 
10-13 ตุลาคม 62 18,888 4,500 30 
21-24 ตุลาคม 62 17,888 4,500 30 
23-26 ตุลาคม 62 17,888 4,500 30 
27-30 ตุลาคม 62 17,888 4,500 30 

2-5 พฤศจิกายน 62 16,888 4,500 30 
16-19 พฤศจิกายน 62 17,888 4,500 30 

30พฤศจิกายน–3ธันวาคม62 17,888 4,500 30 
14 -17 ธันวาคม 62 17,888 4,500 30 

วันแรก         สนามบนิสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน – มิยาฮาราไอศครีม - หมูบานสายรุง  

                    ฟงเจ่ียไนทมารเก็ต                                                                                อาหาร --,เย็น 

04.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 ประตู 1 เคาเตอรเช็คอินสายการบิน 

THAI AIRWAYS (รับเอกสารตางๆพรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทาง

เจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

07.10 น. เดินทางสู นครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่TG634 

** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **  

11.55 น.      เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน  

(เวลาที่ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1ช่ัวโมง)  ไตหวันเปนเกาะที่มีพ้ืนที่เล็กกวาประเทศไทยประมาณ12เทาต้ังอยู

หางจากชายฝงดานตะวันออกเฉียงใตของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญ ราว 78 เกาะ 

มีกรุงไทเป เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุด หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลวนําทานขึ้นรถโคชปรับ

อากาศ(บริการอาหารวางบรถบัส)   

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไทจง ซึ่งต้ังอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญอันดับที่ 3 ของ

มณฑลไตหวัน ปจจุบันเปนศูนย วัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจและการ

คมน าคม ใน ภ าคกลางขอ งเก าะ ไต ห วัน จํ าน วน มห า วิท ยาลั ยและ

สถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแตนอยกวาเมืองไทเปเท าน้ัน

ขณะเดียวกันยังเปนศูนยวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตหวัน งานอธิษฐาน

ทางพุทธศาสนาไตหวันจัดขึ้นในวัดเปาเจเมืองไทจงเปนประจําทุกป เมืองไทจง

เปนเมืองหน่ึงอันสะอาดเรียบรอย จึงถูกถือ วาเปนเมืองที่สะอาดที่สุดในไตหวัน ระหวางทางทาน  จะไดชม

ทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม   



  
 

 

เดินทางถึงนําทานชมชิม รานไอศกรีมสุดวาวจากโรงพยาบาลเปนรานไอศกรีม ที่ราน มิยาฮาราไอศครีม สุดยอด

รานของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอรอยการ เปนรานที่เห็นจากรีวิวครั้งแรกก็ตกหลุมรัก 

เพราะตกแตงเปนเหมือนหองสมุดหองใหญ (พิเศษใหทุกทานไดชิมไอศกรีมทานละ 1 Scoop) 

จากน้ันเดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน เหลาทหาร

พรรคกกมินต๋ังหลังจากที่อพยพมายังไตหวันพรอมกับเจียงไคเช็ค ปจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงไดเก็บรักษา

อนุรักษใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงศึกษาชีวิตความเปนอยูในอดีตของบรรดาทหารกกมินต๋ัง บานแตละหลัง

จะถูกแตงแตม ตามผนังและกําแพงในหมูบาน ดวยสีสันตระการตาเหมาะแกการถายรูปอยางมาก ไมเวนแตพ้ืน

ถนนทางเดินก็ถูกแตงแตมสีสันและตัวการตูนไปทั่วทั้งหมูบานนําทานไป แวะ ชิมชา ชาทองถิ่นขึ้นช่ือของไตหวัน 

รสชาติดีดีเหมาะแกการซื้อเปนของฝากคนทางบาน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษบุฟเฟตชาบูไตหวัน 

จากน้ันนําทานชอปปงที่ตลาด ฟงเจี่ยไนทมาเก็ต เปนตลาดคนเดินมีรานคาครบครันจําหนายสินคาและอาหาร

ทานเลนสไตลไตหวันเมนูที่ขึ้นช่ือของที่น่ีไดแก ชานมไขมุก อิสระใหทานไดเลือกซื้อหาสินคาตางๆ พรอมชมวิถี 

ชีวิตของชาวไตหวัน  

                     :เดินทางเขาสูทีพ่ัก City Suit HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน:  

วันที่สอง        ทะเลสาบสุรยิันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง - วัดเหวินวู - ซื่อหลินไนทมารเก็ต  

                                                                                                                                      เชา,เที่ยง,- 

เชา    บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู เมืองหนานโถวนําทาน ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบที่มีภูเขา

สลับซับซอนลอมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของนํ้าและภูเขาที่สวยงามไมวาจะเปนการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือ

เขาไปชมความงดงามของทะเลสาบอยางชิดใกล ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะ

ภูมิประเทศที่โดด  เดน ทําใหตัวทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิตยและพระจันทรเสี้ยวซึ่งเปนที่มาของนามอัน

ไพเราะวาสุริยันจันทรา  นําทานสู วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระอัฐิของพระ

ถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง จากลองเรือเสร็จนําทานนมัสการ 

ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู ซึ่งถือเปนเทพเจาแหงภูมิ

ปญญาและเทพเจาแหงความซื่อสัตย และยังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต้ังอยู

ดานหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณภัตตาคาร เมนูพิเศษ เมนูนึ่งจักรพรรดิ  



  
 

 

นําทานเดินทางกลับสู  กรุงไทเป เมืองหลวงของไตหวันและเปนศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน ทั้งการศึกษา 

การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปต้ังอยูทางดานเหนือของเกาะไตหวัน มีประชากรอาศัย

อยูประมาณ 3 ลานคน ไทเปเปนเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก ทานเดินทาง สู รานขนมพายสับปะรด ซื่อดัง

เพ่ือใหทุกทานไดเลือกซื้อของฝากอันขึ้นช่ือของไตหวัน                 

นําทานสู ซ่ือหลินไนทมารเก็ต  เปนตลาดนัดกลางคืน ที่ใหญที่สุดในไทเปเปนตลาดคนเดินมีรานคาครบครัน ที่น่ี

เหมาะสําหรับทั้งขาชอป และขาชิม จําหนายสินคาพ้ืนเมือง เสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่องประดับ และอาหาร

ทานรานอาหารสตรีทฟูดใหชิมหลากหลาย สไตลไตหวัน เมนูขึ้นช่ือของที่น่ีไดแก เตาหูเหม็น ไกทอด นํ้ามะระปน 

และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอปปง) 

                      :นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Champion HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน:  

วันที่สาม       อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป101- หมูบานทหารซื่อซื่อหนนัซนุ  

                    ตลาดซีเหมินติง                                                                                 เชา,เที่ยง,---                                                                                       

เชา  บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม  

นําทานไปชม อนุสรณสถานเจียงไคเชค็ เปนหน่ึงสัญญลักษณของประเทศ

ไตหวัน  สรางขึ้นต้ังแตป 1976 เพ่ือเปนการรําลึกและเทดิทูนอดีต

ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก  และเปนแหลงรวม รูปภาพ สิง่ของตางๆ ที่เปน

ประวัติ ขาวของเครื่องใชสวนตัวตางๆ ไปจนถึงรถยนตรสวนตัว และฉาก

จําลองการทํางานของทาน แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ทานนายพล เจียง ไคเช็ค 

ต้ังแตสมัยที่ยังเปนลูกศิษย ดร.ซุนยัดเซ็นจนทานไดกาวมาสู ตําแหนงผูนําประเทศ โดยภายในจะมีรูปปนทําจาก

ทองสัมฤทธ์ิของทานในทาน่ังขนาดใหญทีม่ีใบหนาย้ิมแยมตางจากรูปปน

ของทานในที่อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝาไว 2 นายตลอดเวลา ทานจะไดพบ

กับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหนารูปนทานนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะ 

มีขึ้นทุก 1ช่ัวโมง บนช้ัน 4 ของอนุสรณแหงน้ี  

นําทานไป วัดหลงซาน เปนหน่ึงในวัดที่เกาแกและมีช่ือเสียงมากที่สุดแหง

หน่ึงของเมืองไทเป ต้ังอยูในแถบยานเมืองเกา ม ีอายุเกือบ 300รอยปแลว สรางขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนชวงป ค.ศ.

1738 เพ่ือเปนสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธ์ิตามความเช่ือของชาจีนม ีรูปแบบทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวัด

พุทธของจีนแตมีลูกผสมของความเปนไตหวันเขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําใหที่น่ีเปนอีก

หน่ึงแหลงทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน แตเดิมสรางขึ้นเพ่ือสักการะเจาแมกวนอิมเปนหลัก แต

ก็จะมีเทพเจาองคอ่ืนๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกวา 100องคที่ดานในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และ

ขงจื๋อ เชน เจาแมทับทิม ที่เก่ียวของกับการเดินทาง,เทพเจากวนอู เรื่องความซื้อสัตยและหนาที่การงาน และเทพ

เยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ที่เช่ือกันวาเปนเทพผูผูกดายแดงใหสมหวังดานความรัก   จากน้ันนําทานไดช็อปปง

เครื่องสําอาง Cosmetic และของฝากของไตหวัน 



  
 

 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เสีย่วหลงเปาเดินทาง

สู ตึกไทเป101(ถายรูปบริเวณดานหนา) สญัลักษณของเมืองไทเป เปนตึกที่

สูงที่สุดในไตหวัน และสูงเปนอันดับ 2ของโลก(ป 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) 

ตึกสูงถึง 509เมตร รูปรางตัวอาคารไดแรงบันดาลใจมากจาก เจดียของจีนที่น่ี

ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปที่ช่ัน 89(ไมรวมคาขึ้นช้ัน89) ภายในตัวอาคาร 

มีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 900 ตัน ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิด

แผนดินไหวและมีลิฟตที่ว่ิงเร็วที่สุดในโลก บริเวณที่ต้ังของตึก ช้ัน 1-5 จะเปนสวนของหางสรรพสินคาที่ที่ขายของ

แบรนดเนม และ รานคารานอาหารตางๆ 

นําทานเดินทางสู หมูบานทหาร ซื่อซื่อหนันซนุ Old Military Village เปนหมูบานโบราณแหงแรกของประเทศ

ไตหวัน ต้ังอยูในเมืองไทเปใกลกับตึก Taipei 101 จากการอพยพมาต้ังถิ่นฐานของทหารกกมินต๋ัง นับเปนหมูบาน

แหงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคญัของประเทศ ดวยมนตเสนหของชีวิตที่เรียบงายจากผูคนในชุมชนเล็กๆ 

รายลอมดวยความเจริญของเมืองใหญและรานคาเล็กๆ ภายในหมูบาน 

นําทานเยี่ยมชมสินคาสงออกช่ือดังของไตหวันที่ศูนย GERMANIUM POWER เปนสรอยที่มพีลังพิเศษชวยในการ

ปรับสมดุลในรางกายซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกาย

สดช่ืนลดอาการปวด  จากน้ันนําทานไปชอปปงสินคา รานคาปลอดภาษีที่ 

DUTY FREE ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมช้ันนําใหทานไดเลือกซื้อมากมายใน

ราคาที่ถูกเปนพิเศษ   

จากน้ันนําทานชอปปง ตลาดซีเหมินติง  ยานชอปปงของวัยรุนที่มีช่ือเสียง

มากที่สุดของไตหวัน มีฉายาวา ฮาราจูกุแหงไทเปหรือที่คนไทยเรียกวา 

สยามสแควรเมืองไทย มีแหลงชอปปงตามตรอกซอกซอย และเปนแหลง

นัดเจอกันของวัยรุน มีรานคารานอาหาร แหลงแฮงเอาต  สินคาที่น่ีจะมทีั้งสินคาแฟช่ันทั่วไป และสนิคาแบรนดเนม 

ยังมีรานรองเทาใหเลือกอีกมากมาย มีทั้งแหลงเสื้อผาสไตลวัยรุน กระเปา ของฝากคนทีท่านรัก รองเทาย่ีหอตาง 

อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดที่ดังของญี่ปุนรวมทั้งยี่หอตางๆเชน,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  

(อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศยั เพื่อความสะดวกในการชอปปง 

:นําทานเขาสูที่พัก Champion HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน : 

                 

วันที่สี่            หมูบานจ่ิวเฟน – อุทยานเหยหลิ่ว - มิตซุยเอาเล็ทพารค - สนามบนิเถาหยวน     

                     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                           เชา,เที่ยง,---                                                                                       

เชา   อาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู หมูบานจ่ิวเฟน(Jiufen Old Street) เปนถนนคนเดินเกาแกที่มีช่ือเสียงที่สุดในไตหวันโดยสอง

ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาทองถิ่นในบรรยากาศบานเรือนและอาคารเกาๆ โดยจะมกีารประดับโคมไฟสีแดงอยูที่



  
 

 

ดานบนถนนที่เปนทางลาดชันและขั้นบันไดดวย สมัยกอนจิว่เฟนเปนแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียงต้ังแตสมัย

กษัตริยกวงสว้ี มีนักขุดทองจาํนวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจาํนวนแรลดลง

อยางนาใจหายผูคนพากันอพยพยายออกไป เหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจําจนกระทั่งมีการใชจิ่วเฟนเปนฉากใน

การถายทําภาพยนตร"เปยฉิงเฉิงช่ือ"และ"อูเหยียนเตอะซันซิว"ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตรไดดึงดูด

นักทองเที่ยวจํานวนมาก จิ่วเฟนมีกิจกรรม มากมาย เชนถายรูปมุมถายรปูนารักๆในหมูบาน สินคาอีกมากมายที่ทํา

ใหทานไดเพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมูบานจิ่วเฟน ชอปปงของกินของฝากขึ้นช่ือ เชน รานบัวลอย

เผือก,รานไอศกรีมโรล,รานลกูช้ินปลาสูตรโบราณ,และโรตีสายไหม  อิสระชอปปงตามอัธยาศัย             

จากน้ันนําทานเดินทางสู เหยหลิ่ว(Yehliu Geopark) หน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติของไตหวัน พ้ืนที่

ของอุทยานเยหลิวมีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มีอายุยาวนานนับลานปมีลักษณะ

เปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัดกรอนของนํ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หินเศยีรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู 

รังผึ้งซึ่งมีช่ือเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน และ ทัว่โลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนพูเิศษซฟีดูเหยหลิ่ว 

จากน้ันนําทานเดินทางไปชอปปงที่ มิตซุยเอาเล็ทพารค (MITSUI Outlet Park)  เปนเอาทเลทจากญี่ปุน ที่

ใหญที่สุดในไตหวัน ภายใน มีหางรานและรานอาหารกวา 200 แบรนดช้ันนํา พระเอกของที่น่ีคงไมพนรองเทาโอ

นิซุกะ แลวกับอีกหลากหลายแบรนด ช้ันนํา ตัวอยางแบรนดที่ น าสนใจ เชน  Skechers, Onitsuka 

tiger,Asics, Nike,Newbalance,Fitflop, Uniqlo, Snidel,Rayban,Issey Miyake สวนใหญราคาถูกกวา

หางในไทยอิสระช็อปปง  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน 

20.10 น.  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที ่ TG635  

** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **  

22.50  น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
**กรณีลูกคาตองการซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาที่อีกครั้ง** 

หมายเหตุ:อัตราคาบริการขางตน เปนราคาต๋ัวเครื่องบนิโปรโมชั่น จากสายการบนิ ดังนั้นเม่ือทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คา

ทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคนืเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และ

ประกาศสาํคญั รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดได

ชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ

ตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ

ไตหวัน)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาต๋ัวเครื่องบินใหแกทาน  



  
 

 

กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบนิภายในประเทศ กรณุาแจงบริษทักอนทําการจองต๋ัวเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม

สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ กรณีกรุปออกเดินทางไมได 

 

***หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพ้ืนเมือง หรือ รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลกูคาตองจาย

คาชดเชยเพ่ิม ทานละ 300NT โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบริการของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง*** 
 

อัตราคาบรกิารรวม คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอมที่พัก  3คืน พักหองละ 2-3 ทาน  อาหารทัวร (เชา 

กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตรทองเที่ยวสถานที่ตาง ๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก คานํ้าหนักกระเปาไม

เกิน 20กก. คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงนิ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความตุมครองเปนไปตามเงื่อนไข

ของบริษัทฯประกันภัยที่บรษิัททําไว ** รวมคาภาษีสนามบินทุกแหงและคาภาษีนํ้ามันของสายการบินตามรายการ   *คาบริการนี้

รับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานัน้  

 

ราคาทัวรไมรวม คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง 

คาซักรีด คาสมัภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คาวีซาพาสปอรตตางดาว  นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพ่ิม 

800บาท),คาทปิไกด คนขับรถ ทานละ 1,400 NT สําหรบัหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการบริการ  ราคาทัวรไมรวมคา

วีซา กรณสีถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา  

 

 เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไม

ชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมสีิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงให

บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอม

พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 

**กรณีลูกคาถอืหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขาไตหวัน *ราคาไมรวมคาวีซา 

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ 

คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น  

 



  
 

 

 

 

หมายเหตุ 

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ 

และเม่ือทานชาํระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบรษิัทแลว 

 1) ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบ

ลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  

2) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได  

3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 

และอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทํา

ราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   

4) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรบัขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินและตามตารางบินของสายการบิน   

5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธ์ิ

และจะไมรับผดิชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยัน

การใชบริการแบบผูจัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบรกิารในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเง่ือนไข   

6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจดัจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะ

ไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ  

7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน 

ไมไดครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจ

และยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกัน

ทั่วไป)  

7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสทิธิในการใหคําสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

8) ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณทีีผู่เดินทางไมผาน

การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
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