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ไตห้วนั อาลซีาน อาบน า้แร ่4 วนั 3 คนื (CI) 

ซุปตาร…์ ทะลมุาเลย ออิ ิ
ก าหนดการเดนิทาง  เดอืนกมุภาพนัธ ์- ตลุาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES  (CI) 
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 น ัง่รถไฟโบราณ ณ อทุยานอาหลซีาน 

 แชน่ า้แรใ่นหอ้งสว่นตวั แบบ Private Hot Spring 

 ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

 อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลิว่ 

 ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดเจยีเอีย้ ตลาดฟ่งเจีย่ และ ตลาดซเีหมนิตงิ 

 พเิศษ... ปลาประธานาธบิด,ี อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั  

 ฟร ีWIFI บนรถ , มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่04 - 07 กมุภาพนัธ ์2563 * ปิดกรุป๊ * 15,888.- 4,500 

วนัที ่10 - 13 กมุภาพนัธ ์2563* ปิดกรุป๊ * 

 ( วนัมาฆบูชา ) 
16,888.- 4,500 

วนัที ่16 - 19 กมุภาพนัธ ์2563 * ปิดกรุป๊ * 15,888.- 4,500 

วนัที ่18 - 21 กมุภาพนัธ ์2563 * ปิดกรุป๊ * 15,888.- 4,500 

วนัที ่23 - 26 กมุภาพนัธ ์2563  15,888.- 4,500 

วนัที ่25 - 28 กมุภาพนัธ ์2563 * ปิดกรุป๊ * 15,888.- 4,500 

วนัที ่04 - 07 มนีาคม 2563  15,888.- 4,500 

วนัที ่06 – 09 มนีาคม 2563  15,888.- 4,500 

วนัที ่08 - 11 มนีาคม 2563 * ปิดกรุป๊ * 15,888.- 4,500 

วนัที ่11 - 14 มนีาคม 2563 * ปิดกรุป๊ * 15,888.- 4,500 

วนัที ่16 - 19 มนีาคม 2563 * ปิดกรุป๊ * 15,888.- 4,500 

วนัที ่18 - 21 มนีาคม 2563 * ปิดกรุป๊ * 15,888.- 4,500 

วนัที ่23 - 26 มนีาคม 2563 * ปิดกรุป๊ * 14,888.- 4,500 

วนัที ่25 - 28 มนีาคม 2563 * ปิดกรุป๊ * 15,888.- 4,500 



TG09 TPE ซุปตาร.์.. ซากุระ 

 

 

วนัที ่20 - 23 เมษายน 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่05 - 08 พฤษภาคม 2563  

(วนัวสิาขบูชา) 
15,888.- 4,500 

วนัที ่08 - 11 พฤษภาคม 2563* ปิดกรุป๊ * 15,888.- 4,500 

วนัที ่14 - 17 พฤษภาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่18 - 21 พฤษภาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่21 - 24 พฤษภาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่29 พฤษภาคม - 01 มถินุายน 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่04 - 07 มถิุนายน 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่08 - 11 มถิุนายน 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่16 - 19 มถิุนายน 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่02 - 05 กรกฎาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่09 - 12 กรกฎาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่16 - 19 กรกฎาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่23 - 26 กรกฎาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่28 - 31 กรกฎาคม 2563 

(วนัเฉลมิพรชนมพรรษารชักาลที1่0) 
15,888.- 4,500 

วนัที ่30 กรกฎาคม - 02 สงิหาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่04 – 07 สงิหาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่06 - 09 สงิหาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่10 - 13 สงิหาคม 2563 

(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
15,888.- 4,500 

วนัที ่18 - 21 สงิหาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่21 - 24 สงิหาคม 2563 15,888.- 4,500 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 
  
วนัแรก   กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน 

 เมอืงเจยีอี-้ตลาดเจยีเอีย้ 

05.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประตู  8  

เคาทเ์ตอร ์S สายการบนิไชน่า แอรไ์ลน  ์(CI) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ

เดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!  ไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมอืง

ไตห้วนัหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ  CHINA 

AIRLINES (รวมน า้หนกักระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิที ่CI838 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร

บนเครือ่ง) 

13.10 น. ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 
** หมายเหตุ กรุป๊ทีอ่อกเดนิทาง ช่วงเดอืนเมษายนเป็นตน้ไป ไฟลทบ์นิขาไป  

เวลาบนิจะเป็น 08.05 – 11.25 น. ** 

**กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 

บา่ย  บรกิารอาหารเทีย่งแบบกลอ่ง Bubble Milk + Cake (1) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  
น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง เหวนิฮวา่ลู ่ ไนทม์ารเ์ก็ต หรอื ตลาดกลางคนืเจยีอี ้ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศัย  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืเจยีอี ้…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 ทีพ่กั โรงแรม Ali Mountain Oriental Prael International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัที ่03 - 06 กนัยายน 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่07 - 10 กนัยายน 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่17 - 20 กนัยายน 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่29 กนัยายน - 02 ตลุาคม 2563 15,888.- 4,500 

วนัที ่13 - 16 ตลุาคม 2563 16,888.- 4,500 

วนัที ่19 - 22 ตลุาคม 2563 16,888.- 4,500 
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วนัทีส่อง   เมอืงเจยีอี-้อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-น ัง่รถไฟโบราณ-ชมิชาอูห่ลง-เมอืงไถจง 

 ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน ในเขตเมอืงเจยีอี ้ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ของไตห้วัน อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 2,700 

เมตร เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงามมาก น าท่าน

เปลี่ยน บรรยากาศ น ัง่รถไฟโบราณ ซึง่ทาง

รถไฟของอาลซีานถอืไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณ

ทีต่ดิอนัดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที ่สวยทีส่ดุ

ในโลก ใหท้่านไดด้ืม่ด ากับธรรมชาตขิองตน้สน

สูงชัน ที่มีอายุกว่าพันปี ชมซากตน้ไมโ้บราณ

แปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่ี

ความสมบรูณ์อยูม่ากตลอดสองขา้งทาง  

หมายเหต ุ: ช่วงกลางเดอืนมนีาคม – เมษายน ของทุกปี เป็นฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากุระจะ

บานสะพร ัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ใหท้า่นไดช้ืน่ชม

ความงดงามพรอ้มถา่ยรปูดอกซากรุะทบีานสะพรงัรอตอ้นรบัทา่น 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บา่ย  น าท่านแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลูกกันมากทางแถบอารซีนั 

ดว้ยสภาพอากาศบนพืน้ที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปี

ของที่นี่ท าใหช้าที่นี่มรีสชาตดิกีลมกล่อม และพันธุ์ชา

ของทีน่ี่ยังเป็นพันธุช์าทีน่ ามาปลูกในประเทศไทยทาง

ภาคเหนอืของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืก

ซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไถจง ตัง้อยู่ในภาคตะวันตก

ของเกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของ

มณฑลไตห้วัน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4.30 

ช ัว่โมง)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia 

Night Market)  ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศไตห้วัน มคีวามน่าสนใจอยู่ทีค่วามเป็นทอ้งถิน่ และของกนิต่างๆ ทัง้อาหารทอ้งถิน่และ

อาหารนานาชาตสิไตล ์Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้นักทอ่งเทีย่วและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มสี ิง่

ทีน่่าสนใจส าหรับทกุวัย  เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  โรงแรม CU Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TG09 TPE ซุปตาร.์.. ซากุระ 

 

 

 

วนัทีส่าม   ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง่-วดัเหวนิหวู-่หนานโถว-ไทเป 

 ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89)-ขนมพายสบัปะรด-รา้นเครือ่งส าอาง 

  ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ-แชน่ า้แรภ่ายในหอ้งพกั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ หนานโถว เพื่อ ล่องเรือทะเลสาบ

สรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในไตห้วัน ตัง้อยู่ในเมอืงหยูช ีมณฑลหนานโถว ทาง

ตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตัง้อยูส่งูเหนอืกวา่ระดับน ้าทะเล

ประมาณ 748 เมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดกวา่ 5.4 ตารางกโิลเมตร 

ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาสูงใหญ่ มคีวามสูงตัง้แต่ 600 - 

2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาทีส่วยงาม จน

ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “สวสิเซอร์แลนด์แห่งไตห้วัน” 

จดุเดน่คอืพืน้น ้าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมือ่

มองในมุมสูง ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมลีักษณะคลา้ยกับพระ

อาทติย ์และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกบัพระจันทรเ์สีย้ว โดยมเีกาะลาล ูเป็นตัวแบง่อาณาเขตอยู่

ตรงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของชือ่ ทะเลสาบสรุยิันจันทรา นอกจากทวิทัศน์ธรรมชาตทิีส่วยงาม

แลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่ที่สวยงามอีกหลายแห่ง 

สถานทีแ่ห่งนี้จงึนับเป็นแหล่งท่องเทีย่วสุดโรแมนตกิยอดนยิมของนักท่องเทีย่วทั่วโลกและคู่รัก

ชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก  

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระถงัซมัจ ั่ง (Xuanguang 

Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้ทีอ่ันเชญิมา

จากชมพูทวีป เป็นอกีวัดหนึ่งทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าที่

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนี้มีรูปปั้นพระถังซัมจ๋ังให ้

นมัสการ อกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภัณฑท์ี่

จัดแสดงประวัตขิองพระถังซ าจ๋ัง ภายในวัดมบีรรยาการที่

สวย เงยีบสงบ  

 น าท่านเดินทางสู่ วดัเหวินหวู่ (Wenwu Temple) 

นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเรียกว่า วัดกวนอู ตัง้อยู่ดา้น

เหนือของทะเลสาบสรุยิันจันทรา เป็นวัดศักดิส์ทิธอ์กีแหง่

หนึง่ของไตห้วัน สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและ

การเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปักกิง่ ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้

วัดจะมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปัน้

ของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์ประชาชนชาว

ไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอเูป็นอยา่งมากเพราะมคีวามเชือ่ว่าเทพเจา้กวนอเูป็นภาคหนึง่ของ

องคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสัตว ์เชือ่กันว่าบารมขีองท่านสามารถขจัดภตูผปีีศาจ คลาด

แคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุง่เรอืง  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนปูลาประธานาธบิด ี(5) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 
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 น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึ

ระฟ้าที่สูงที่สุดในไตห้วัน และเคยเป็นตกึที่สูงที่สุดใน

โลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดนิ 509.2 เมตร มี

ทัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็นสว่นของหอ้งสรรพสนิคา้

และรา้นอาหารต่างๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกช ้

อป ทัง้สนิคา้ทั่วไป ไปจนถงึสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย 

เช่น Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชัน้ 

6-8 เป็นศูนยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึ ช ึน้ 9-84 เป็น

ออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชัน้ 85 เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ 

ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจุดชมววิ และชัน้ 101 จะ

เป็นออฟฟิสของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนี้ถูกออกแบบ

โดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของ

อาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวทิยาศาสตร์และไสยศาสตร์คือเทคโนโลยลีด

อันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรือระบบลูกตุม้แดมเปอร์ อันทันสมัยมีน ้าหนักถงึ 660 

เมตรกิตัน กบัการตกแตง่ดว้ยรปูหวัมงักรทีม่มุอาคารทัง้ 4 ดา้นทกุชว่งชัน้เพือ่ขบัไลภ่ตูผิปิีศาจ ตาม

หลักความเชือ่และค าบอกเล่าของซนิแส นอกจากนัน้ตกึนี้ยังมลีฟิท์ทีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 

1,080 เมตรตอ่นาท ีใช ้

 เวลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยงัชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้  

 (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ข ึน้จดุชมววิช ัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

น าทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมทีถ่อืไดว้า่มแีหลง่ก าเนดิมา

จากเกาะไตห้วัน เนื้อแป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนย

เล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรี้ยวของสับปะรด ท าใหม้รีสชาตทิีก่ลมกล่อมจนเป็นทีน่ิยม ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็น

เอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร ท าใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะไตห้วัน ไม่ว่าใครที่

ไดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมขีนมอกี

มากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหทุ้กท่านเดนิ

เลอืกซือ้ขนม 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นเครือ่งส าอาง (Cosmetics Shop) ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน หนึ่งใน

สถานทีช่อ้ปป้ิงทีต่อ้งไปเยอืนสกัครัง้ เพราะเครือ่งส าอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถกูวา่ทีป่ระเทศ

ไทยมาก  ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ผลิตขึน้เองในประเทศ เช่น My beauty diary, ZA , Oguma  

รวมถงึแบรด์ทอ้งถิน่ ผลติภัณฑจ์ากประเทศเกาหลี หรือแมก้ระทัง้ญีปุ่่ นอย่าง Shiseido, Biore, 

Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถูกพอๆ กับประเทศทีน่ าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถูกกวา่

ดว้ยซ ้า  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   

น าท่านเดินทางสู่  ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง 

(Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตทีม่ชี ือ่เสยีง 

อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะ

เป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกับย่านสยามสแควรข์อง

กรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วัน

และนักทอ่งเทีย่ว สนิคา้ทีน่ีจ่ะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทั่วไป และ

สินคา้แบรนด์เนม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, 

Nike, Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์

วัยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต ์รา้นอาหาร 

และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ีห่ลากหลาย เชญิท่าน

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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  พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดนิทางด้วยการแช่น ้าแร่ แบบ

บรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั  

วนัทีส่ ี ่ ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ-อทุยานเหยห่ลิว่-เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน- อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก  

 MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครือ่งประดับ
ทีท่ าจากเจอรเ์มเนยีมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวด

กลา้มเนื้อ ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรังสตี่างๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีากโทรศัพทม์อืถอื ได ้

อีกดว้ย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครื่องประดับล ้าค่าของไตห้วันมาตั ้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็น
ของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วันและเป็นทีน่ยิมอยา่งมากในเอเชยี 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานเหยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) มลีักษณะ

เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไป

ดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกัดกร่อน

ของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ย

โขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้

เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ ซึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะ

ไตห้วัน และ ทั่วโลก 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั (7) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตัง้อยูบ่นเขา ทัศนียภาพสวยงาม 

ดา้นหลังเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แตเ่ดมิ

เคยเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่โอบลอ้มดว้ยทิวเขา และ

มองเห็นทอ้งทะเลอยูล่บิๆ หมูบ่า้นแหง่นีอ้ดตีเคยเป็น

เหมอืงทองค าทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี้ 

แห่งราชวงศช์งิ โดยตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีาร

ส ารวจพบแร่ทองค า ญีปุ่่ นทีเ่ป็นผูค้รอบครองไตห้วัน

ขณะนั้น ไดเ้นรมิตใหท้ี่นี่เป็นเหมืองทอง โดยใช ้

แรงงานหลักคอืเชลยศกึ ซึง่น ามาซึง่ความมั่งคั่งและ

คึกคักใหก้ับเมือง แต่เมื่อแร่ทองค าร่อยหรอ จน

บริษัทเอกชนของไตห้วันที่มารับช่วงต่อในช่วงปี 

ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกจิการไปในทีส่ดุ จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้ง

ของญีปุ่่ นอยา่งสตูดโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนังการต์ูนทีโ่ด่งดังจนควา้รางวัลออสการ์มา

ครองในปี 2002 กับเรื่อง   “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยอาคาร

โบราณยอ้นยคุอันเป็นเสน่หห์ลักของเมอืงนี้ ทัง้สองขา้งทาง มสีนิคา้ขายอยูม่ากมาย ไมว่่าจะเป็น 

ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ รา้นอาหาร เป็นตน้ 

*** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้ง

เปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ข ึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศ

แบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน ัง่รถเมลข์องไตห้วนั ***   
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น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียง

ไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial 

Hall) สถานที่ที่ถอืไดว้่าเป็นสัญญลักษณ์

ของประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตัง้โดดเด่นอยู่

กลางจตุรัสเสรภีาพ ถูกสรา้งเพือ่ร าลกึและ

เทดิทูนถงึอดตีประธานาธบิด ีเจยีง ไคเชค็ 

ผูน้ าทีไ่ดรั้บความเคารพและศรัทธาจากคน

ไตห้วันมาอยา่งยาวนาน สถาปัตยกรรมการ

กอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจนี ตัวอาคารเป็น

สีขาว ผนังท าด ว้ยหินอ่อนทั ้ง  4 ด า้น 

หลังคาสีน ้าเงนิรูปทรง 8 เหลี่ยม ส่วนบน

เป็นรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอฟ้า

เทียนฐานในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน บันไดดา้นหนา้มีทั ้งหมด 89 ขั ้นเท่ากับอายุของท่าน

ประธานาธบิด ีภายในอาคารจะมรีูปปั้นจ าลองของท่าน เจียง ไคเช็ค ท าขึน้มาจากทองสัมฤทธิ์

ขนาดใหญ่ในท่าน่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปปั้นของท่านในทีอ่ ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 

นายอยูต่ลอดเวลา ก าแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาทีท่า่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค าคอื จรยิธรรม 

ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มขี ึน้ทุกๆ 

ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น.   

น าท่านเดนิทางสู่ MITSUI OUTLET MALL แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมที่เป็น OUTLET 

MALL ขนาดใหญ่ สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์ีเ่หล่านักชอ้ปป้ิงรูจั้กกันอยูแ่ลว้ เชน่ Armani, Coach, 

Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, 

adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกีมากมายดว้ยราคาสนิคา้ทีถ่กูกวา่ราคาตลาดทั่วไป 35% – 70% 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

23.20 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ  CHINA AIRLINES 

(รวมน า้หนกักระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิที ่CI837 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

02.20+1 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

** หมายเหตุ กรุป๊ทีอ่อกเดนิทาง ช่วงเดอืนเมษายนเป็นตน้ไป ไฟลทบ์นิขากลบั  

เวลาบนิจะเป็น 22.40-01.25+1น. ** 

**กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 

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

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

หมายเหต ุ!! หากทางสายการบนิไชนา่ แอรไ์ลน ์(CI) มกีารประกาศปรบัราคาภาษนี า้มนั
เพิม่ข ึน้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทวัรข์ ึน้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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หมายเหต ุ: ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืง

ใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื ชาอูห่ลง, ขนมพายสบัปะรด, รา้นเครือ่งส าอาง, 

ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บั

นกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บั

ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

ของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น  

 
 

** ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 9,888 บาท ** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลง

เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวน

สทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิ

ภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทัก่อนท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตาม

กฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กก./ทา่น และ ถอืขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 7 กก./1ใบ 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสือเดนิทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 

วันท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซีา่ ทาง

บรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

× คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,500 NTD /ทา่น/ทรปิ) ในสว่น

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 10 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก

ไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 
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หมายเหต ุ:  

 ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 กรณีลกูคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
10 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถ
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ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

17. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

18. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 

 

 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 

ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการ

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและไตห้วนั ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของ 

ทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................ วันเดนิทาง..................................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ............................................................... โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


