
  

 

 

            

 

 

 

CI-202:ไตห้วนั ไทเป ไทจง เกาสง สรุยินัจนัทรา อทุยานอาหลซีนั 4วนั3คนื 
ไทเป วดัหลงซาน ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

วดัพระถงัซมัจ ั*ง วดัเหวนิหวู ่ หมูบ่า้นสายรุง้ อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั  
เกาสง วดัโฝวกวงซนั เจดยีเ์สอืเจดยีม์งักร  ทนุเท็กซส์กายทาวเวอร ์

ชอ้ปปิ2 ง>ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืหลิ4วเหอ 
เมนพูเิศษ: บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั+ปลาประธานาธบิด ี

พกัโรงแรม:พกัเถาหยวน1คนื(อาบนํ 2าแร)่  เจ ี2ยอี2 1คนื เกาสง 1คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES บนิตรงสูไ่ทเป บนิกลบัจากเกาสง 

กาํหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน62-มถินุายน63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี4ยว
เพิ4ม 

ที4น ั4ง 

30พฤศจกิายน-3ธนัวาคม 62 15,888 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

4,500 30 
7-10 ธนัวาคม 62 18,888 4,500 30 
4-7 มกราคม 63 15,888 4,500 30 

11-14 มกราคม 63 15,888 4,500 30 
18-21 มกราคม 63 16,888 4,500 30 
25-28 มกราคม 63 16,888 4,500 30 
1-4 กมุภาพนัธ ์63 16,888 4,500 30 

8-11 กมุภาพนัธ ์63 18,888 4,500 30 
15-18 กมุภาพนัธ ์63 16,888 4,500 30 

29กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 63 16,888 4,500 30 
7-10 มนีาคม 63 16,888 4,500 30 

14-17 มนีาคม 63 16,888 4,500 30 
21-24 มนีาคม 63 16,888 4,500 30 
28-31 มนีาคม 63 16,888 4,500 30 



  

 

 

            

 

 

4-7 เมษายน 63 17,888 4,500 30 
18-21 เมษายน 63 15,888 4,500 30 
25-28 เมษายน 63 16,888 4,500 30 
2-5 พฤษภาคม 63 17,888 4,500 30 

9-12 พฤษภาคม 63 16,888 4,500 30 
16-19 พฤษภาคม 63 15,888 4,500 30 
23-26 พฤษภาคม 63 15,888 4,500 30 

30พฤษภาคม-2มถินุายน 63 15,888 4,500 30 
6-9 มถินุายน 63 15,888 4,500 30 

13-16 มถินุายน 63 15,888 4,500 30 
20-23 มถินุายน 63 15,888 4,500 30 
27-30 มถินุายน 63 15,888 4,500 30 

 
BKK–TPE(ไทเป)      CI838 08.35-13.15  
KHH(เกาสง)–BKK   CI839 14.55-17.25 

วนัแรก      สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานเถาหยวน - วดัหลงซาน – ชอ๊ปปิ2 งตลาดซเิหมนิตงิ    
                                                                                                                  � อาหาร - บรกิารอาหารวา่ง 
05.30 น. �พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั "น 4 ประต ู4 เคาเตอรเ์ช็คอนิ S 

สายการบนิ CHINA AIRLINES (รับเอกสารต่างๆพรอ้มขอ้แนะนําขั "นตอนจากเจา้หนา้ที,) กระเป๋าทุกใบ
จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที,สายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

08.35 น. �เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เที4ยวบนิที4CI838 
**บรกิารอาหารและเครื,องดื,มบนเครื,อง **  

13.15 น.      �เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  
(เวลาที,ไตห้วันเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชั,วโมง)  ไตห้วันเป็นเกาะที,มพีื"นที,เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12
เท่าตั "งอยู่ห่างจากชายฝั,งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจีนประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย
ใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที,สดุ และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของ
ไตห้วัน ทั "งการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตั "งอยูท่างดา้นเหนอืของ
เกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงที,มกีารเตบิโตเร็วมาก  
หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นขึ"นรถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบนรถบสั)   
นําทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึ,งในวัดที,เกา่แกแ่ละมชีื,อเสยีงมากที,สดุแหง่หนึ,งของเมอืงไทเป ตั "งอยูใ่น
แถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ"นโดยคนจนีชาวฝู
เจีF ยนชว่งปี ค.ศ.1738 เพื,อเป็นสถานที,สกัการะบชูาสิ,งศักสทิธิHตาม
ความเชื,อของชาจนีมรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพทุธ
ของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนั
วา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ี,นี,เป็นอกีหนึ,งแหลง่ทอ่งเที,ยวไมค่วร
พลาดของเมอืงไทเปวัดหลงซาน แตเ่ดมิสรา้งขึ"นเพื,อสกัการะเจา้แม่
กวนอมิเป็นหลัก แตก่็จะมเีทพเจา้องคอ์ื,นๆตามความเชื,อของชาวจนีอกี
มากกวา่ 100องคท์ี,ดา้นในโดยมาจากทั"งศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจืIอ 
เชน่ เจา้แมทั่บทมิ ที,เกี,ยวขอ้งกบัการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรื,องความ
ซื"อสตัยแ์ละหนา้ที,การงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ที,เชื,อกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวัง
ดา้นความรัก    จากนั"นนําทา่นไดช้อ็ปปิ"งเครื,องสําอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 
ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืกซื"อขนมยอดนยิมของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด ซื,อดังเพื,อใหท้กุทา่นได ้
เลอืกซื"อของฝากอนัขึ"นชื,อของไตห้วัน   
จากนั"นนําทา่นชอ้ปปิ"ง ตลาดซเีหมนิตงิ ยา่นชอ้ปปิ"งของวัยรุน่ที,มชีื,อเสยีงมากที,สดุของไตห้วัน มฉีายาวา่ 
ฮาราจกูแุหง่ไทเปหรอืที,คนไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปปิ"งตามตรอกซอกซอย และเป็น
แหลง่นัดเจอกนัของวัยรุน่ มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ที,นี,จะมทัี "งสนิคา้แฟชั,นทั,วไป และ
สนิคา้แบรนดเ์นม ยังมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทัี "งแหลง่เสื"อผา้สไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนที,



  

 

 

            

 

 

ทา่นรัก รองเทา้ยี,หอ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ี,ดังของญี,ปุ่ นรวมทั"งยี,หอ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อสิระอาหารคํ4าตามอธัยาศยั เพื4อความสะดวกในการชอ้ปปิ2 ง) 
:นําทา่นเขา้สูท่ ี4พกั Eastern Hotel and Resort 

Yangmei/Lidoresort (นํ 2าแรส่ว่นตวั): 
 (ชื4อโรงแรมที4พกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั 

กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที4สอง        ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั*ง - วดัเหวนิหวู ่
                                                                                                                                   � เชา้,เที4ยง,เย็น 
เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ที4หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั"นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึ,งตั "งอยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่นัดับที, 3 
ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุันเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบนัอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นั"น
ขณะเดยีวกนัยังเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัด
ขึ"นในวัดเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึ,งอนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอื วา่เป็น
เมอืงที,สะอาดที,สดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่น  จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางที,สวยงาม   
จากนั"นนําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผ่านศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของ
จนี เหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตัIงหลังจากที,อพยพมายังไตห้วันพรอ้มกบัเจยีงไคเช็ค ปัจจบุันรัฐบาลของเมอืง
ไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที,ยวและแหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดา
ทหารกก๊มนิตัIง บา้นแตล่ะหลังจะถกูแตง่แตม้ ตามผนังและกําแพงในหมูบ่า้น ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแก่
การถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ื"นถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทั,วทั "งหมูบ่า้น 

เที4ยง � รบัประทานอาหารเที4ยง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 
จากนั"นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวนําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึ,งเป็นทะเลสาบที,มภีเูขา
สลับซับซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของนํ"าและภูเขาที,สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมววิจากที,
ไกลๆ หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 
กโิลเมตร ลักษณะภมูปิระเทศที,โดด  เดน่ ทําใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สี"ยว
ซึ,งเป็นที,มาของนามอันไพเราะวา่สรุยัินจันทรานําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ั*ง นมัสการพระอัฐขิองพระถังซัม
จัIงที,อัญเชญิมาจากชมพูทวปีหลัง   จากนั"นนําท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเห
วนิหวู ่ซ ึ,งถอืเป็นเทพเจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซื,อสัตย ์และยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ที,ตั "ง
อยูด่า้นหนา้วัด ซึ,งมมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน   จากนั"นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจีFยอี" 

   คํ4า   �รบัประทานอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ ปลาประธานาธบิด ี
             :นําทา่นเขา้สูท่ ี4พกัโรงแรม  Hotel Discover Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

(ชื4อโรงแรมที4ทา่นพกัทางบรษิทัฯจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที4สาม         อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั - เกาสง – วดัโฝวกวงซนั - เจดยีเ์สอืเจดยีม์งักร  
                     หลิ4วเหอไนทม์ารเ์ก็ต                                                                       � เชา้,เที4ยง,เย็น                             

เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ที4หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนั"นนําท่านเดนิทางขึ"นเขาสู่ อุทยานแห่งชาตอิาหลซีนั อา
หลีซัน (อีกหนึ,งสถานที,ท่องเที,ยวยอดนิยม ตั "งอยู่ที,เมืองเจียอี" 
(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมา
เยอืนที,นี,คอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและนั,งรถไฟโบราณ
ไปชมพระอาทิตย์ขึ"นซึ,งเป็นอุทยานที,มีความสวยงาม และมี
ชื,อเสยีงที,สดุของไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพรั,ง
พรอ้มกับพรรณไมอ้ีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และ
เดอืน 4เทา่นั"น   นําทา่นเดนิชมดื,มดํ,ากบัธรรมชาตขิองป่าศักดิHสทิธิH
อาลซีันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้สนสงูชัน, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างตา่งๆ  และตน้ไม ้
นานาพันธุ์ ซึ,งเป็นอุทยานที,ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก  ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี,นอ้งซึ,งเป็น
ทะเลสาบที,มคีวามสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที,นําสายนํ"าจากสองจุดมารวมกันอยู่ที,ทะเลสาบแห่งนี" 



  

 

 

            

 

 

พรอ้มทั"งใหท้่านไดช้ม สวนสนพันปี ซึ,งมสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามที,แตกตา่งกันไป ซึ,งตน้
สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  พรอ้มทั "งใหท้า่นไดช้มสวนสนพนัปี ซึ,งมสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวาม
สวยงามที,แตกตา่งกนัไป ซึ,งตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี   

เที4ยง � รบัประทานอาหารเที4ยง ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสูเ่กาสง ระหวา่งทางนําทา่น แวะ ชมิชา ชาทอ้งถิ,นขึ"นชื,อ
ของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซื"อเป็นของฝากคนทางบา้น 

เดนิทางถงึ เมอืงเกาสง เกาสงเมอืงทางตอนใตข้องไตห้วันและถอืวา่เป็น
จังหวัดที,มคีนอยูห่นาแน่นมากที,สดุเป็นอันดับ 2 รูจั้กกนัดใีนเมอืงทา่ที,
สําคัญและใหญท่ี,สดุของไตห้วันและยังเป็นเมอืงอตุสาหกรรม เกาสงเป็น
ชมุชนเกา่แกท่ี,เริ,มจากการเป็นหมูบ่า้นชาวประมงของชนพื"นเมอืง ผา่น
ประวัตศิาสตรห์ลากหลาย และมารุง่เรอืงขึ"นในชว่งการปกครองของญี,ปุ่ น 
ซึ,งเรยีกที,นี,วา่ Takao ตามภาษาพื"นเมอืงเดมิ เป็นชว่งที,ญี,ปุ่ นครอบครอง
ไตห้วันนี"เอง ที,เกาสงไดรั้บการพัฒนาอยา่งตอ่เนื,องในฐานะฐานทัพเรอื 
เมอืงทา่ และแหลง่อตุสาหกรรมสําคัญเครอืขา่ยทางรถไฟทา่เรอืสมัยใหม ่
โรงงาน โรงกลั,นนํ"ามัน สนามบนิ ก็ถกูสรา้งขึ"นในชว่งนี" หลังสงครามโลก
ครั "งที, 2 แมจ้ะเสยีหายจากการทิ"งระเบดิ แตท่ี,นี,ก็ไดรั้บการฟื"นฟขูึ"นอกี
ครั "ง และคงตําแหน่งเมอืงทา่ที,ใหญท่ี,สดุในไตห้วันนับตั "งแตนั่"นมา 
นําทา่นนมัสการ วดัโฝวกวงซนั วัดแหง่นี"มปีระวัตศิาสตรม์ายาวนาน เป็น
วัดที,มอีาณาเขตกวา้งขวางปกคลมุภเูขาทั"งลกู นอกจากมอีาณาบรเิวณ
มากมายแลว้ภายในตัววัดยังมกีารกอ่สรา้งโบสถท์ี,สวยงาม,รปูปั"นพระ
โพธสิตัวอ์งคใ์หญบ่นเขาและรปูปั"นพระอรหันตห์ลายรอ้ยองคร์ายรอบ จน
สมควรแกเ่วลาน่าทา่นเดนิทางไป เจดยีเ์สอืเจดยีม์งักร ตั "งอยูภ่ายใน
ทะเลสาบดอกบวั บรเิวณปากมังกรจะเป็นทางเขา้สูภ่ายในเจดยี ์และ
บรเิวณปาก เสอืจะเป็นทางออก  สามารถขึ"นไปยังชั "นบนเพื,อชมทวิทัศนร์อบๆบงึที,มสี ิ,งปลกูสรา้งและวัดตา่งๆ
รอบบรเิวณ เจดยีค์ูแ่หง่นี"ถกูสรา้งขึ"นเพื,อเป็นที,ระลกึแกเ่ทพเจา้กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซื,อสตัยก์ารเดนิเขา้
ไปทางปากของมังกรและเดนิออกมาทางปากของเสอืถอืเป็นเสมอืนการเปลี,ยนจากความโชครา้ยให ้
กลายเป็นความโชคด ี
นําทา่นชอ๊ปปิ"งที, ตลาดกลางคนืหลิ4วเหอ เป็นตลาดไนทม์ารเ์ก็ตชื,อดังที,สดุของเมอืงเกาสง ที,นี,มอีาหาร
ไตห้วันขายอยูท่กุเมนู รวมทั"งเมนูยอดฮติตา่งๆของเมอืงเกาสงดว้ย   ที,มขีายทกุสิ,งอยา่ง ตั "งแต ่ของกนิเลน่ 
อาหาร เครื,องดื,ม คาเฟ่ ของเลน่ ของสะสม ของฝาก ของที,ระลกึ เสื"อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ขา้วของเครื,องใช ้
ตา่งๆ โดยเฉพาะอาหารทอ้งถิ,นที,ทํามาจากอาหารทะเล  
(อสิระอาหารคํ4าตามอธัยาศยั เพื4อความสะดวกในการชอ้ปปิ2 ง) 
:นําทา่นเขา้สูท่ ี4พกั Hope fine hall Business หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชื4อโรงแรมที4พกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)                  

วนัที4ส ี4           Tuntex 85 Sky Tower – สนามบนิเกาสง - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ          � เชา้,--                                                                       

เชา้  � อาหารเชา้ ที4หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตกึทนุเท็กซส์กายทาวเวอร ์(Tuntex 85 Sky 
Tower) (ถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้) เป็นอาคารที,สงูที,สดุของเมอืงเกาสง 
ปัจจบุนัสงูเป็นอนัดับ 2ของไตห้วัน ออกแบบโดยตามลักษณะของตัวอกัษร
จนี (高)ที,เป็นตัวแรกของชื,อเมอืงเกาสง  มรีปูรา่งคลา้ยกบัปีรามดิที,มมีงกฏุ
อนัใหญยั่กษ์ขนาด 3ชั "น อยูท่ี,ดา้นบนสดุทําใหเ้รยีกตกึนี"วา่ 85 ชั "น แตช่ั "นที,
เปิดใหช้มววิจะอยูท่ี,ชั "น 74 แตก่็เป็นจดุชมววิที,สงูที,สดุของเมอืงเกาสง โดย
จะมรีา้นอาหาร และคาเฟ่อยูด่ว้ยและตกึนี"ประกอบไปดว้ยโรงแรม,หา้ง,
ออฟฟิศ,ที,อยูอ่าศัย และจดุชมววิ(ไมร่วมคา่ขึ2นชมววิ) 

  จากน ั2นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเกาสง 
14.55 น.  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES  เที4ยวบนิที4  CI839  

** บรกิารอาหารและเครื,องดื,มบนเครื,อง **  



  

 

 

            

 

 

17.25  น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี4ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื4องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
**กรณีลกูคา้ตอ้งการซื2อต ั*วเครื4องบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที4อกีคร ั2ง** 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั*วเครื4องบนิโปรโมช ั4น จากสายการบนิ ดงัน ั2นเมื4อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี4ยนแปลง เลื4อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที4ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื4องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทาํการจองต ั*วเครื4อง มฉิะน ั2นบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ั2งส ิ2น กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื"นเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที,ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้ง
จา่ยคา่ชดเชยเพิ,ม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ,นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสันําเที,ยวสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั,วโมง มอิาจเพิ,มเวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั"นๆเป็นหลัก จงึขอ
สงวนสทิธิHในการปรับเปลี,ยนเวลาทอ่งเที,ยวตามสถานที,ในโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัIวเครื,องบนิ กรงุเทพฯ–ไทเป เกาสง่–กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มที,พัก3คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
อาหารทัวร ์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ,าตามรายการ) บตัรทอ่งเที,ยวสถานที,ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่
มัคคเุทศก ์คา่นํ"าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 
โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงื4อนไขของบรษิทัฯประกนัภยัที4บรษิทัทําไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษี
นํ"ามันของสายการบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนี2รบัเฉพาะนกัทอ่งเที4ยวชาวไทยเทา่น ั2น  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิอาหารและเครื,องดื,มที,สั,งเพิ,ม โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระที,หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักทอ่งเที,ยว
ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิ,ม 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
ในการบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เง ื4อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที,เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารที,ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่,ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั"นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนื,องจากเป็นราคาโปรโมชั,น ตัIวเครื,องบนิเป็นราคาแบบซื"อขาด เมื,อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัด
จํา หรอื คา่ทัวรทั์ "งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื,อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั"งสิ"น  
 
 
 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั2งหมดกอ่นทาํการจอง เพื4อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมื4อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ื4อนไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิyในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที4มผีูเ้ดนิทางตํ4ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น
ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิHที,จะเปลี,ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื,อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิHไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที,เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื,อการทอ่งเที,ยว คา่ทัวรท์ี,จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และ
ผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที,ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั"นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั"งคา่ตัIวเครื,องบนิใหแ้กท่า่น  



  

 

 

            

 

 

อบุตัเิหต ุและอื,น ๆ ที,อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ,มเตมิที,เกดิขึ"นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิHที,จะปรับราคาตามสถานการณ์ที,มกีารปรับขึ"นจากภาษีเชื"อเพลงิที,ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ
เพิ,มเตมิ ตลอดจนการเปลี,ยนแปลงเที,ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที,จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที,ยวจะสิ"นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเที,ยวสละ
สทิธิHและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที,ไดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั "งสิ"น เนื,องจากคา่ใชจ้า่ยที,ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการ
ชาํระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทั "งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบ
ชาํระเต็มมเีงื,อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี,ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที,ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที,จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั"น ๆ  

7) การประกนัภัย ที,บรษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที,ยว
เทา่นั"น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื,อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื,อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื"อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั,วไป)  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั "งสิ"นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั"น  

8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื,องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที,ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที,ยว อนัเนื,องมาจากการกระทําที,สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื,น ๆ  
 


