
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ไตห้วนั อาลซีาน อาบนํ �าแร ่4 วนั 3 คนื (CI) 

 ซุปตาร…์ ทะลมุาเลย ออิ ิ
กาํหนดการเดนิทาง  เดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES  (CI) 
 น ั6งรถไฟโบราณ ณ อทุยานอาหลซีาน 
 แชนํ่ �าแรใ่นหอ้งสว่นตวั แบบ Private Hot Spring 
 ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลิ6ว 
 ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดเจยีเอี�ย ตลาดฟ่งเจี6ย และ ตลาดซเีหมนิตงิ 
 พเิศษ... ปลาประธานาธบิด,ี อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั  
 ฟร ีWIFI บนรถ , มนํี �าดื6มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 
ราคา

นี�ไม่

รวม

คา่

ทปิ

คนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ6น ทา่นละ 1,500 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
  
วนัแรก   กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน 
 เมอืงเจยีอี�-ตลาดเจยีเอี�ย 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดี6ยว  
(จา่ยเพิ6ม) 

วนัที6 25 - 28 มกราคม 2563  14,888.- 4,500 

วนัที6 04 - 07 กมุภาพนัธ ์2563  15,888.- 4,500 

วนัที6 10 - 13 กมุภาพนัธ ์2563 ** วนัมาฆบชูา ** 16,888.- 4,500 

วนัที6 16 - 19 กมุภาพนัธ ์2563  15,888.- 4,500 

วนัที6 18 - 21 กมุภาพนัธ ์2563  15,888.- 4,500 

วนัที6 23 - 26 กมุภาพนัธ ์2563  15,888.- 4,500 

วนัที6 25 - 28 กมุภาพนัธ ์2563  15,888.- 4,500 

วนัที6 04 - 07 มนีาคม 2563  15,888.- 4,500 

วนัที6 06 – 09 มนีาคม 2563  15,888.- 4,500 

วนัที6 08 - 11 มนีาคม 2563  15,888.- 4,500 

วนัที6 11 - 14 มนีาคม 2563  15,888.- 4,500 

วนัที6 16 - 19 มนีาคม 2563  15,888.- 4,500 

วนัที6 18 - 21 มนีาคม 2563  15,888.- 4,500 

วนัที6 23 - 26 มนีาคม 2563  14,888.- 4,500 

วนัที6 25 - 28 มนีาคม 2563  15,888.- 4,500 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

05.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4 ประต ู 8  เคาทเ์ตอร ์S 
สายการบนิไชน่า แอรไ์ลน ์(CI) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและนําท่านโหลด
สมัภาระ 
[สําคญัมาก!!  ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์หรอืเนื�อสตัวแ์ปรรูปเขา้เมอืงไตห้วนั
หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

08.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน  CHINA 
AIRLINES (รวมนํ�าหนกักระเป๋า 20 Kg) เที6ยวบนิที6 CI838 (มอีาหารและเครื6องดื6มบรกิารบน
เครื6อง) 

13.10 น. ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้
นําทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิ6นประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั6วโมง) 

บา่ย บรกิารอาหารเที6ยงแบบกลอ่ง Bubble Milk + Cake (1) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี� (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ั6วโมง)  
นําทา่นอสิระชอ้ปปิ-ง เหวนิฮวา่ลู ่  ไนทม์ารเ์ก็ต หรอื ตลาดกลางคนืเจยีอี� ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิ-งตาม
อธัยาศัย  

คํ6า อสิระรบัประทานอาหารคํ6า ณ ตลาดกลางคนืเจยีอี� …. เพื6อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง 
 ที6พกั โรงแรม Ali Mountain Oriental Prael International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที6สอง   เมอืงเจยีอี�-อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-น ั6งรถไฟโบราณ-ชมิชาอูห่ลง-เมอืงไถจง 
 ตลาดกลางคนืฟ่งเจี6ย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน ในเขตเมอืงเจยีอี- ซึ�งเป็นอทุยานที�มชีื�อเสยีงที�สดุของไตห้วัน 
อยูส่งูจากระดับนํ-าทะเล 2,700 เมตร เป็นอทุยาน ที� มี
ความสวยงามมาก นําท่านเปลี�ยน บรรยากาศ น ั6 ง
รถไฟโบราณ ซึ�งทางรถไฟของอาลซีานถอืได ้ ว่ า
เป็นทางรถไฟโบราณที�ตดิอันดับ 1 ใน 3 ทาง รถไฟ
โบราณที� สวยที�สุดในโลก ใหท้่านไดด้ื�มดํากับ
ธรรมชาตขิองตน้สนสงูชัน ที�มอีายุกว่าพันปี ชม ซ า ก
ตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึ�ง เ ป็ น
อุทยานที�มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองขา้ง ทาง  
หมายเหตุ  :  ช่วงกลางเดือนมีนาคม – 
เมษายน ของทกุปี เป็นฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพร ั6งพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ ท ั�งนี�
ข ึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ ใหท้่านไดช้ื6นชมความงดงามพรอ้มถ่ายรูปดอกซากุระทบีานสะพรงัรอ
ตอ้นรบัทา่น 

เที6ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
บา่ย  นําทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ที�จะนยิมปลกูกนัมากทางแถบอารซีนั ดว้ยสภาพ

อากาศบนพื-นที�สงูและอากาศที�เย็นตลอดปีของที�นี�ทําใหช้าที�นี�มี
รสชาตดิีกลมกล่อม และพันธุ์ชาของที�นี�ยังเป็นพันธุ์ชาที�นํามา
ปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระ
ชมิชาและเลอืกซื-อเป็นของฝากตามอธัยาศัย 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงไถจง ตั -งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะ
ไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่ันดับที� 3 ของมณฑลไตห้วัน (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4.30 ช ั6วโมง)  
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดกลางคนืฟ่งเจี6ย (Feng Chia Night 
Market) ตลาดกลางคนืที�ใหญท่ี�สดุของประเทศไตห้วัน มคีวาม
น่าสนใจอยู่ที�ความเป็นทอ้งถิ�น และของกินต่างๆ ทั -งอาหาร
ทอ้งถิ�นและอาหารนานาชาตสิไตล ์Street Food ทําใหด้งึดูดทั -ง
นักทอ่งเที�ยวและคนทอ้งถิ�นไดม้ากมาย มสี ิ�งที�น่าสนใจสําหรับทกุวัย  เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิ-งตามอธัยาศัย 

คํ6า อสิระอาหารคํ6าตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจี6ย เพื6อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง 
ที6พกั  โรงแรม CU Hotel หรอืเทยีบเทา่ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัที6สาม   ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ั6ง-วดัเหวนิหวู-่หนานโถว-ไทเป 
 ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึ�นตกึช ั�น 89)-ขนมพายสบัปะรด-รา้นเครื6องสําอาง 
  ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ-แชนํ่ �าแรภ่ายในหอ้งพกั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
นําท่านเดินทางสู่ หนานโถว เพื�อ ล่องเรอืทะเลสาบ สุร ิยนั
จนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบนํ-าจืดที�ใหญ่ที�สุด ใ น
ไตห้วัน ตั -งอยูใ่นเมอืงหยชู ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลาง ข อ ง
เกาะไตห้วัน ตั -งอยู่สงูเหนือกวา่ระดับนํ-าทะเลประมาณ 748 เ ม ต ร 
มีพื-นที�ทั -งหมดกว่า 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ย
เทือกเขาสูงใหญ่ มีความสูงตั -งแต่ 600 - 2,000 เมตร 
สลับกนัไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาที�สวยงาม จนไดรั้บการขนาน นามว่า
เป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน” จุดเดน่คอืพื-นนํ-าสฟ้ีาอม เ ขี ย ว
ส่องประกายอย่างสวยงาม เมื�อมองในมุมสูง ทางดา้นฝั� ง
ตะวันออกมีลักษณะคลา้ยกับพระอาทิตย์ และทางดา้น
ตะวันตกจะคลา้ยกบัพระจันทรเ์สี-ยว โดยมเีกาะลาล ูเป็นตัวแบง่อาณาเขตอยูต่รงกลาง จนกลายเป็นที�มาของ
ชื�อ ทะเลสาบสรุยัินจันทรา นอกจากทวิทัศน์ธรรมชาตทิี�สวยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอ้มไป
ดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญท่ี�สวยงามอกีหลายแหง่ สถานที�แหง่นี-จงึนับเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวสดุโรแมนตกิยอด
นยิมของนักทอ่งเที�ยวทั�วโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก  
นําท่านเดินทางสู่ วดัพระถงัซมัจ ั6ง (Xuanguang Temple) 
นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้ที�อันเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกี
วัดหนึ�งที�ตอ้งมาเยอืนหากไดม้าที�ทะเลสาบสรุยัินจันทรา วัดนี-มรีูป
ปั-นพระถังซัมจัOงใหน้มัสการ อีกทั -งมีววิทะเลสาบที�สวยงาม และ
พพิธิภัณฑท์ี�จัดแสดงประวัตขิองพระถังซําจัOง ภายในวัดมบีรรยาการ
ที�สวย เงยีบสงบ  

 นําท่านเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักท่องเที�ยว
ชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัดกวนอ ูตั -งอยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสรุยัิน
จันทรา เป็นวัดศักดิPสทิธอ์กีแห่งหนึ�งของไตห้วัน สถาปัตยกรรมการ
ออกแบบของวหิารและการเลือกใชส้ีจะคลา้ยคลงึกับพระราชวัง
ตอ้งหา้มกูก้งในเมืองปักกิ�ง ประเทศจีน ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมี
สงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซึ�งมีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน ภายในจะเป็นที�ประดษิฐานรูปปั-นของศาสดา
ขงจื-อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพ
เจา้กวนอเูป็นอย่างมากเพราะมคีวามเชื�อว่าเทพเจา้กวนอเูป็นภาคหนึ�งขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ที�จุตลิงมา
โปรดสัตว ์เชื�อกันวา่บารมขีองทา่นสามารถขจัดภตูผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอันตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการ
เจรญิรุง่เรอืง  

เที6ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง เมนปูลาประธานาธบิด ี(5) 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั6วโมง) 

 นําท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึ ระฟ้าที�
สงูที�สดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึที�สงูที�สดุในโลกในปี ค . ศ . 
2004  ความสูงจากพื-นดนิ 509.2 เมตร มทัี -งหมด 101 ชั -น ชั -น 
1-5 จะเป็นสว่นของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ โ ด ย มี
สนิคา้มากมายใหท้่านเลือกชอ้ป ทั -งสนิคา้ทั�วไป ไป จ น ถึ ง
สนิคา้แบรนด์เนมมากมาย เช่น Gucci, Louis Vuitton, Dior, 
Omega เป็นตน้ ชั -น 6-8 เป็นศูนยก์ลางหอ้งคอนโทรล ของตึก 
ชึ-น 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชั -น 85 เป็นรา้นอาหาร แ ล ะ
รา้นกาแฟ ชั -น 88,89,91 เป็นชั -นที�จะเป็นจุดชมววิ และ ชั -น 101 
จะเป็นออฟฟิสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนี-ถูก
ออกแบบโดยสถาปนิคชาวไตห้วัน คือ ซี วาย ลี โดย รูปแบบ
ของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อืเทคโนโลยลีดอนัตรายจากแรงลมและแผน่ดนิไหว หรอืระบบลกูตุม้แดมเปอร ์
อันทันสมัยมนํี-าหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กับการตกแต่งดว้ยรูปหัวมังกรที�มุมอาคารทั -ง 4 ดา้นทุกชว่งชั -นเพื�อ
ขับไล่ภตูผิปิีศาจ ตามหลักความเชื�อและคําบอกเลา่ของซนิแส นอกจากนั-นตกึนี-ยังมลีฟิทท์ี�เร็วที�สดุในโลก 
ที�ความเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ีใช ้

 เวลาเดนิทางจากชั -น 1 ไปยังชั -น 89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นั-น  
 (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ขึ�นลฟิทท์ ี6เร็วที6สดุในโลกเพื6อข ึ�นจดุชมววิช ั�น 89 ราคา 600 NTD )   

นําทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมที�ถอืไดว้า่มแีหลง่กําเนดิมาจากเกาะ
ไตห้วัน เนื-อแป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกับรส
เปรี-ยวของสบัปะรด ทําใหม้รีสชาตทิี�กลมกลอ่มจนเป็นที�นยิม ดว้ยรสชาตทิี�เป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใคร ทําให ้
ขนมพายสับปะรดเป็นขนมที�ข ึ-นชื�อของเกาะไตห้วัน ไมว่า่ใครที�ไดม้าเยอืนก็ตอ้งซื-อเป็นของฝากตดิมอืกลับ
บา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยังมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซื-อ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนม
พายเผอืก เป็นตน้ อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซื-อขนม 
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นเครื6องสําอาง (Cosmetics Shop) ชื�อดังของประเทศไตห้วัน หนึ�งในสถานที�ชอ้ป
ปิ-งที�ตอ้งไปเยอืนสกัครั -ง เพราะเครื�องสําอางคท์ี�ประเทศไตห้วันมรีาคาถกูวา่ที�ประเทศไทยมาก  ไมว่า่จะเป็น
แบรนดท์ี�ผลติขึ-นเองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึแบรดท์อ้งถิ�น ผลติภัณฑจ์าก
ประเทศเกาหล ีหรอืแมก้ระทั -งญี�ปุ่ นอยา่ง Shiseido, Biore, Majorica เป็นตน้ ซึ�งราคาจะถกูพอๆ กบัประเทศ
ที�นําเขา้มา และสนิคา้บางชิ-นอาจจะราคาถกูกวา่ดว้ยซํ-า  อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ-งตามอธัยาศัย   
นําท่านเดินทางสู่  ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง 
(Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตที�มชีื�อเสยีง อีกหนึ�ง
ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปปิ-งที�มลีักษณะเป็นตรอก ซ อ ย 
บรรยากาศคลา้ยกับย่านสยามสแควร์ของกรุงเทพ ศูนย์ ร ว ม
แฟชั�นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเที�ยว สิ น ค ้ า
ที�นี�จะมทัี -งสนิคา้แฟชั�นทั�วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ 
Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มี ร ้า น ค ้า
ของฝาก กิmฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แ ห ล่ ง
แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชั�นเทรนใหม่ที�
หลากหลาย เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิ-งตามอธัยาศัย 

คํ6า อสิระรบัประทานอาหารคํ6า ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ…. เพื6อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง 
ที6พกั โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
  พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมื6อยลา้ จากการเดนิทางดว้ยการแชนํ่ �าแร ่แบบบรรยากาศสว่นตวั

ภายในหอ้งพกั  
วนัที6ส ี6  ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ-อทุยานเหยห่ลิ6ว-เมอืงโบราณจิ6วเฟิ6 น- อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชก  
 MITSUI OUTLET MALL-ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน-ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

กรงุเทพมหานคร 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครื�องประดับที�ทําจาก
เจอรเ์มเนียมเพื�อสขุภาพ ชว่ยเรื�องของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนื-อ ปวดขอ้ 
และยังสามารถดูดรังสตี่างๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีากโทรศัพทม์อืถอื ไดอ้กีดว้ย เจอรเ์มเนียมถอืเป็น
เครื�องประดับลํ-าค่าของไตห้วันมาตั -งแต่โบราณจนถงึปัจจุบัน นอกจากนั-นยังม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) 
และปะการังแดง ที�เป็นของฝากขึ-นชื�อของไตห้วันและเป็นที�นยิมอยา่ง มากใน
เอเชยี 
นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานเหยห่ลิ6ว (Yehliu Geopark) มลีักษณะ เ ป็ น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที�มชีื�อเสยีงเต็มไปดว้ย โขดหนิ
ที�มรีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ�งเกดิจากการกัดกร่อนของนํ-าทะเล ล ม
ทะเล และการเคลื�อนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อน ท ร า ย
รูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ด อ ก
เห็ด เตา้หู ้รงัผ ึ�ง ซึ�งมชีื�อเสยีงทั�วทั -งเกาะไตห้วัน และ ทั�วโลก 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เที6ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั (7) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจิ6วเฟิ6 น (Jiufen Old Street) ตั -งอยูบ่นเขา ทัศนียภาพสวยงาม ดา้นหลัง

เป็นภูเขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจีหลง แต่เดมิเคยเป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ที�โอบลอ้มดว้ยทวิเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่ลบิๆ 
หมูบ่า้นแหง่นี-อดตีเคยเป็นเหมอืงทองคําที�มชีื�อเสยีงตั -งแตส่มัย
กษัตรยิก์วงสวี- แหง่ราชวงศช์งิ โดยตั -งแตช่ว่งปี ค.ศ. 1890 ได ้
มีการสํารวจพบแร่ทองคํา ญี�ปุ่ นที�เป็นผูค้รอบครองไตห้วัน
ขณะนั-น ไดเ้นรมติใหท้ี�นี�เป็นเหมอืงทอง โดยใชแ้รงงานหลัก
คอืเชลยศกึ ซึ�งนํามาซึ�งความมั�งคั�งและคกึคักใหก้ับเมอืง แต่
เมื�อแรท่องคํารอ่ยหรอ จนบรษัิทเอกชนของไตห้วันที�มารับชว่ง
ต่อในช่วงปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิด
กจิการไปในที�สุด จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญี�ปุ่ น
อยา่งสตดูโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนังการต์นูที�โดง่ดังจนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 2002 กับ
เรื�อง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี-ภายในหมู่บา้นที�เต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอันเป็นเสน่หห์ลัก
ของเมอืงนี- ทั -งสองขา้งทาง มสีนิคา้ขายอยูม่ากมาย ไมว่า่จะเป็น ของที�ระลกึ อาหารทอ้งถิ�น ชดุเสื-อผา้กี�เพา้ 
รา้นอาหาร เป็นตน้ 
*** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิ6วเฟิ6 นตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลี6ยนรถเป็น
รถเมลแ์บบทอ้งถิ6นขึ�นและลงเหมอืนคนทอ้งถิ6น ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถิ6นและเพิ6ม
ประสบการณก์ารน ั6งรถเมลข์องไตห้วนั ***   
นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก 
( Chiang Kai- Shek Memorial Hall) สถานที�
ที�ถอืไดว้า่เป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกี แ ห่ ง
หนึ�ง ตั -งโดดเดน่อยูก่ลางจตรัุสเสรภีาพ ถูก ส ร ้ า ง
เพื�อรําลกึและเทดิทนูถงึอดตีประธานาธบิด ี เ จี ย ง 
ไคเช็ค ผูนํ้าที�ไดรั้บความเคารพและศรัทธา จากคน
ไตห้วันมาอยา่งยาวนาน สถาปัตยกรรมการ
กอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจนี ตัวอาคารเป็น สี ข า ว 
ผนังทําดว้ยหนิออ่นทั -ง 4 ดา้น หลังคาสนํี-า เ งิ น
รปูทรง 8 เหลี�ยม สว่นบนเป็นรปูทรงพรีะมดิ 
ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุงปักกิ�ง 
ประเทศจีน บันไดดา้นหนา้มีทั -งหมด 89 ขั - น
เทา่กับอายขุองทา่นประธานาธบิด ีภายในอาคารจะมรีูปปั-นจําลองของทา่น เจยีง ไคเช็ค ทําขึ-นมาจากทอง
สมัฤทธิPขนาดใหญใ่นทา่นั�งที�มใีบหนา้ยิ-มแยม้ตา่งจากรปูปั-นของทา่นในที�อื�นๆ ซึ�งจะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นาย
อยูต่ลอดเวลา กําแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาที�ทา่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คําคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย 
และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอย่างหนึ�งคอื “พธิเีปลี�ยนเวรทหาร” ซึ�งมขี ึ-นทุกๆ ตน้ชั�วโมง ตั -งแต่เวลา 
10:00 - 16:00 น.   
นําทา่นเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET MALL แหลง่ชอ้ปปิ-งสนิคา้แบรนดเ์นมที�เป็น OUTLET MALL ขนาด
ใหญ ่สว่นใหญจ่ะเป็นแบรนดท์ี�เหลา่นักชอ้ปปิ-งรูจั้กกนัอยูแ่ลว้ เชน่ Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, 
Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset แ ล ะ อื� น ๆ  อีก
มากมายดว้ยราคาสนิคา้ที�ถกูกวา่ราคาตลาดทั�วไป 35% – 70% 
 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน เพื�อเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

คํ6า อสิระรบัประทานอาหารคํ6า เพื6อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง 
23.20 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ  CHINA AIRLINES (รวม

นํ�าหนกักระเป๋า 20 Kg) เที6ยวบนิที6 CI837 (มอีาหารและเครื6องดื6มบรกิารบนเครื6อง) 
02.20+1 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  
 

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



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี6ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆที6ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
 
หมายเหต ุ!! หากทางสายการบนิไชนา่ แอรไ์ลน ์(CI) มกีารประกาศปรบัราคาภาษนํี �ามนัเพิ6มข ึ�น

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัราคาทวัรข์ ึ�นโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของไตห้วนัร่วมกบัการท่องเที6ยวกําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พื�นเมอืงให้
นกัทอ่งเที6ยวท ั6วไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื ชาอูห่ลง, ขนมพายสบัปะรด, รา้นเครื6องสําอาง, ศูนยส์รอ้ย
สุขภาพ ซึ6งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนื6องจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที6ยวทุกทา่น
ทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม  การบรโิภคขึ�นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั 
ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ั�งส ิ�นและถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่น
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัที6มกีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที6
เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น  
 
 

** ราคาสําหรบัลกูคา้ที6ไมต่อ้งการต ั�วเครื6องบนิ 9,888 บาท ** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 
ราคานี�รวมรายการทวัร ์ต ั�วเครื6องบนิ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ั�งนี�เพื6อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
หมายเหตุ:อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั�วเครื6องบนิโปรโมช ั6น จากสายการบนิ ดงัน ั�นเมื6อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี6ยนแปลง เลื6อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที6ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื6องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทาํการจองต ั�วเครื6อง มฉิะน ั�นบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ั�งส ิ�น กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี6ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื6องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที6ยว ตามกฎหมายของประเทศ
ไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั6วโมง มอิาจเพิ6มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี6ยนเวลา
ทอ่งเที6ยวตามสถานที6ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัOวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ-ามัน 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ 

� รวมนํ-าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดนํ้-าหนัก 30 กก./ทา่น และ ถอืขึ-นเครื�องไดท้า่นละ 7 กก./1ใบ 

� คา่เบี-ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ไตห้วัน สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื�นวซี่าเขา้ไตห้วันมคี่าธรรมเนียม 
1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยื�นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื�นวีซ่า 5-7 วันทําการ (สําหรับ
พาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บค่าวซีา่ที�เกดิขึ-น
ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิP เก็บคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด) 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ-าหนักเกนิกว่าที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน ส่วนเกนินํ-าหนักตามสายการบนิ
กําหนด 

× คา่ธรรมเนยีมนํ-ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ-นราคา 

× คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ6นและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,500 NTD /ทา่น/ทรปิ) ในสว่นคา่ทปิ
หวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
เดนิทางขึ�นตํ6า 10 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื6อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั -งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ -งหมดนี-แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื6อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื6อสํารองที6น ั6ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื6อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที6ยวทรปิใด, วนัที6ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื6อ-นามสกลุ และอื6นๆ เพื6อใชใ้นการจองต ั�วเครื6องบนิท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ6า 2 หนา้หากไมม่ ั6นใจโปรดสอบถาม 

 
หมายเหต ุ:  
• สําหรบัผูเ้ดนิทางที6อายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• กรณีลกูคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทาํวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั 
 

เง ื6อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตัOวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั -งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิP ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื6อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี6จะเลื6อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที6มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิPการเก็บคา่นํ-ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ-นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั -งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั -งหมด  

7. รายการนี-เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั -งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั-นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั -งสิ-นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั-น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ-งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั -งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ-าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั-นๆ        มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่ับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั-นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิPในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

16. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิP ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั -งสิ-น และทางบรษัิทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�
เกดิขึ-นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

17. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัOวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั -ง มเิชน่นั-นทางบรษัิทฯ 
จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั -งสิ-น  

18. บรษัิทฯ มสีทิธิPที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี- เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 
 
 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื6อการทอ่งเที6ยวเทา่น ั�น  
ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในข ั�นตอนการผา่นการ
ตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งไทยและไตห้วนั ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที6เทา่น ั�น

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของ 
ทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั�งส ิ�น** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................ วันเดนิทาง..................................................... 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ............................................................... โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั -งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ -งหมด............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื6อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื6อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื-อวัว � ไมท่านเนื-อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .............................................................................................................................. 

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

 
 
 
 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื6อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื6อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

ลาํดบั ชื6อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื6อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


