
 
 

 

ไตห้วนั 6 วนั 4 คนื 
ซุปตาร.์.. อุน่ไอใน Taiwan!!  6 วนั 4 คนื 

 ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
 เทยีวชมป่าสนพนัปี ทอีทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน 
 ชมหนิรปูทรงประหลาดทอีทุยานเหยห่ลวิ 
 เช็คอนิ เมอืงโบราณจวิเฟิน  และ ชอ้ปปิงเต็มอมิทกุวนั 
 พเิศษ... พกัโรงแรมนําพรุอ้น 1 คนื 

“นําดมืบรกิารบนบสัวนัละ 1 ขวด” 



 
 

เดนิทางชว่งเทศกาลสงกรานต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 

12 – 17 เมษายน 2566 30,888 6,500 

 
ไตห้วนัหา้มนําเขา้หรอืนําสง่กญัชา กนัชง หรอืผลติภณัฑท์มีสีารสกดัจากกญัชาหรอืกนัชงมาไตห้วนั 
(หากฝ่าฝืน มโีทษตามกฎหมายไตห้วนั มโีทษสงูสุดจําคกุตลอดชวีติ หรอืจําคกุสบิปีขนึไป ปรบัไมเ่กนิ 

15 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั) 

การผอ่นคลายมาตราการเขา้ไตห้วนั 
(เรมิวนัท ี13 ต.ค. 65) 

 

- เดนิทางเขา้  นกัทอ่งเทยีว / กรุป๊ทวัร ์ไมต่อ้งกกัตวั  
 

- ใหน้กัทอ่งเทยีวการสงัเกตอาการตวัเอง 7 วนั = ไมต่อ้งกกัตวั แตก่รุป๊เดนิทางไมถ่งึ 7 วนั  ใหส้งัเกต
อาการตามจํานวนวนัทไีป โดยนบัวนัทมีาถงึไตห้วนัเป็นวนัท ี0 และวนัถดัมาจะเป็นวนัท ี1 ของการสงัเกต

อาการ เชน่ไป 5 วนั สงัเกตอาการตวัเอง 0+5 วนั หากมอีาการใหต้รวจ ATK ทไีดร้บัจากสนามบนิ 
 

- นกัทอ่งเทยีว จะไดร้บัแจกชุดตรวจ ATK 4 ชุด ทสีนามบนิ ใหต้รวจโควดิดว้ยตวัเอง ในวนัที
เดนิทางมาถงึไตห้วนั และขอความรว่มมอืใหต้รวจทกุ 2 วนัหากมกีารออกนอกทพีกั 

 
 ไตห้วนัไมจํ่าเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานการฉดีวคัซนี อยา่งไรก็ตาม สายการบนิอาจมขีอ้กําหนดขอใบรบัรอง

การฉดีวคัซนีจากผูเ้ดนิทาง ใหต้รวจเช็กกบัสายการบนิอกีครงั 



 



 

 
 วนัแรก       กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง -ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน  
  เมอืงเถาหยวน – แชนํ่าพรุอ้นทโีรงแรมทพีกั     

 
 
 
 
 
 
09.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ทเีคานเ์ตอร ์สายการบนิไล

ออน แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลด
สมัภาระ  

12.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน โดยสายการบนิไลออน แอร ์
เทยีวบนิท ีSL xxx 

16.50 น.  ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพัก เมอืงเถาหยวน (เวลา
ทอ้งถนิประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)  

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
ทพีกั LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 
อสิระใหท้กุทา่นไดแ้ชนํ่าพรุอ้นภายในหอ้งพกั หรอื หากทา่นตอ้งการแชนํ่าพรอ้มชมววิในบอ่นําพรุอ้น
ของโรงแรม ทา่นสามารถเตรยีมชดุวา่ยนําไปดว้ย และยงัมบีอ่แชเ่ทา้เพอืผอ่นคลายความเหนอืยลา้  

หากผลตรวจ ATK เป็นบวก  
ลกูทวัรจ์ะตอ้งแจง้ไกด/์หวัหนา้ทวัร ์ในกรณีทผีลตรวจเป็นบวก เพอืแจง้กบัเขตหรอืเมอืงทอียู ่

เจา้หนา้ททีเีกยีวขอ้ง จะหาสถานทกีกัตวัทเีหมาะสมบรเิวณในใกลเ้คยีง และแจง้หนว่ยงานดา้นสขุภาพใน
ทอ้งถนิ (ผูต้ดิเชอืตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเมอืไปพบแพทยแ์ละหา้มโดยสารรถสาธารณะ) 

ทางบรษิทัไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในการรกัษาและการกกัตวั คา่แปลงเปลยีนการเดนิทางขา
กลบัทงัไฟลท์บนิภายในประเทศและตา่งประเทศ ในกรณีทผีลตรวจเป็นบวก 

 

BK TP
E

สายการบิน THAI LION AIR

กระเปาเดินทาง 1 ใบ น้ําหนัก 20 กก.ขึ้นเครื่องไมเกิน 7 กก./ทาน 

ขาไป

ขากลับ

เที่ยวบิน ออก ถึง 

SLxxx 12.00 16.50

SLxxx 01.30 04.20 



 วนัทสีอง      ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจงั – วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอ-ี  
  ตลาดกลางคนื เหวนิฮวัไนทม์าเก็ต   

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนานโถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) 
นําท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบนําจดืทใีหญ่ทสีดุใน
ไตห้วนั ตงัอยูใ่นเมอืงหยชู ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั ตังอยูส่งูเหนอืกวา่
ระดับนําทะเลประมาณ 748 เมตร มีพืนทีทังหมดกว่า 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ย
เทอืกเขาสงูใหญ ่มคีวามสงูตังแต ่600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาทสีวยงาม 
จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “สวสิเซอรแ์ลนด์
แหง่ไตห้วัน” จดุเดน่คอืพนืนําสฟ้ีาอมเขยีวสอ่ง
ประกายอย่างสวยงาม เมือมองในมุมสูง 
ทางดา้นฝังตะวันออกมีลักษณะคลา้ยกับพระ
อาทิตย์ และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับ
พระจันทร์เสียว โดยมีเกาะลาลู เป็นตัวแบ่ง
อาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นทมีาของ
ชอื ทะเลสาบสุรยิันจันทรา นอกจากทวิทัศน์
ธ ร รมชาติทีส วย งาม แล ว้  บ ริ เ วณรอบๆ 
ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ย
ใหญ่ทสีวยงามอกีหลายแห่ง สถานทแีห่งนีจงึ
นับเป็นแหล่งท่องเทยีวสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักท่องเทยีวทัวโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็น
อยา่งมาก 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระถงัซมัจงั (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธ
เขา้ทอีันเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนงึทตีอ้งมาเยอืนหากไดม้าททีะเลสาบสรุยิันจันทรา 
วัดนีมรีูปปันพระถังซัมจังใหน้มัสการ อกีทังมวีวิทะเลสาบทสีวยงาม และพพิธิภัณฑท์จัีดแสดง
ประวัตขิองพระถงัซําจัง ภายในวดัมบีรรยาการทสีวย เงยีบสงบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 

    



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนปูลาประธานาธบิด ีณ ภตัตาคาร (3) 
 นําท่านเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักทอ่งเทยีวชาวไทยนยิมเรยีกวา่ วัดกวน

อูตังอยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสุร ิยันจันทรา เป็นวัดศักดิส ิทธ์อีกแห่งหนึงของไตห้วัน 
สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้ง
ในเมอืงปักกงิ ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ซงึมมีูลค่าตัวละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วัน ภายในจะเป็นทปีระดษิฐานรูปปันของศาสดาขงจอื เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพ
กวนอู เทพเจา้แห่งความซอืสัตย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมาก
เพราะมคีวามเชอืว่าเทพเจา้กวนอูเป็นภาคหนงึขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุตลิงมาโปรดสัตว ์
เชอืกนัวา่บารมขีองทา่นสามารถขจัดภตูผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอันตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการ
เจรญิรุ่งเรอืง นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอ ีเป็นมณฑลทมีชีอืเสยีงอกีเมอืงหนงึในภาคตะวันตก
เฉียงใตข้องไตห้วัน ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหนึงและอกีดา้นตดิกับทะเล มณฑลเจียอเีป็น
เพยีงมณฑลเดยีวในไตห้วนัทมีถีงึสามอทุยานแหง่ชาต ิโดยทัง 3 แหง่น ีลว้นมทีัศนยีภาพทโีดด
เดน่และสวยงาม ตังแต่ภเูขาไปจนถงึชายทะเล ทังยังเป็นทตีังของยวซีนั ยอดเขาทสีงูทสีดุของ
ไตห้วันอีกดว้ย ทําใหเ้จียอีมีระบบนิเวศทางทะเลทีอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทําประมงและ
เพาะเลยีงหอยนางรมเป็นอยา่งยงิ 

 จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนื เหวนิฮวัไนทม์าเก็ต ซงึเป็นตลาดทมีชีอืเสยีงทสีดุ
ในมณฑลเจียอใีนตอนกลางวันถนน Wenhua เป็นถนนสําหรับ การคมนาคมเหมือนถนนอนืๆ
ทัวไปและกลายมาเป็นถนนคนเดนิในตอนกลางคนื 

 อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ท ีตลาดกลางคนื เหวนิฮวัไนทม์าเก็ต 
ทพีกั โรงแรม Country Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ทเีมอืงเจยีอ ี
 

 วนัทสีาม      ชมิชาอูห่ลง - อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอทุยานอาลซีาน  
   นงัรถไฟโบราณ – เมอืงไถจง – ตลาดกลางคนืเฟิงเจยี 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
09.00 น. นําท่านแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วัน

แท ้ๆ  ทจีะนยิมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ดว้ยสภาพ
อากาศบนพนืทีสงูและอากาศทเีย็นตลอดปีของทนีีทํา
ใหช้าทีนีมีรสชาตดิีกลมกล่อม และพันธุ์ชาของทีนียัง
เป็นพันธุ์ชาทนํีามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซอืเป็น
ของฝากตามอธัยาศัย 

 นําท่านออกเดนิทางไปยัง อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน 
(ALISHAN NATIONAL PARK) เป็นอุทยานแห่งชาตทิีมีชอืเสยีงทีสุดของไตห้วัน อยู่ในเขต
เมอืงเจยีอ ีอยูส่งูจากระดับนําทะเล 2,700 เมตร เป็นอทุยานทมีคีวามสวยงามมากและยงัเป็นป็น
แหลง่ผลติชาคณุภาพสงูทขีนึชอืในระดับนานาชาต ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
 นําท่าน สกัการะเจา้พอ่เสอื ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอุทยานอาลซีาน นําท่านเดนิชม อุทยาน

ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายหุลายรอ้ยปี ไปจนถงึอาย ุ2,500 ปีและชมสวน
ซากรุะและดอกกหุลาบพันปีmจากนันนําท่าน นงัรถไฟโบราณ ซงึทางรถไฟของอาลซีานถอื
ไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณทตีดิอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณท ีสวยทสีดุในโลก ใหท้่านได ้
ดมืดํากับธรรมชาตขิองตน้สนสงูชัน ทมีอีายุกว่าพันปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไม ้
นานาพันธุ ์ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสมบรูณอ์ยูม่ากตลอดสองขา้งทาง (รวมคา่รถไฟ 1 เทยีว) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงไถจง ตังอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับท ี3 
ของมณฑลไตห้วัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชวัโมง) นําท่านเดนิทางสู่ ตลาด
กลางคนืเฟิงเจยี (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคืนทีใหญ่ทีสุดของประเทศ
ไตห้วัน มคีวามน่าสนใจอยู่ทคีวามเป็นทอ้งถนิ และของกนิต่างๆ ทังอาหารทอ้งถนิและอาหาร
นานาชาตสิไตล ์Street Food ทําใหด้งึดูดทังนักท่องเทียวและคนทอ้งถนิไดม้ากมาย มีสงิที
น่าสนใจสําหรับทกุวัย  เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

คาํ  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ท ีFeng Chia Night Market 
ทพีกั  โรงแรม Regal International Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ทเีมอืงไถจง 

 
 วนัทสี ี     เมอืงไทเป – ขนมพายสบัปะรด – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก – ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ  
  ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป เมืองหลวงของประเทศไตห้วัน ศูนยก์ลางทางการเมือง การ
ปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมทหีลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืง
ไทเปถูกสรา้งขนึตังแต่ปลายศตวรรษท ี19 สมัยราชวงศช์งิ มอีายุกว่า 130 ปีมาแลว้ แต่ยังคง
รักษาไวซ้งึวฒันธรรมอันเกา่แก ่อยา่งเชน่ โบราณสถาน ถนนสายเกา่ และวดัวาอาราม ทมีคีณุคา่
ทางประวัตศิาสตรอ์ยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนงึในเมอืงขนาดใหญ่ในทวปีเอเชยีทีมยี่าน
การคา้ทมีชีอืเสยีง มอีาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามคําคนืทคีกึคัก และระบบคมนาคมขนสง่
สาธารณะทมีปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทตีังของตกึ Taipei 101 ซงึเคยเป็นตกึทสีงูทสีดุในโลก 
และมสีถานททีอ่งเทยีว ทังทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมอกีมากมาย 
นําทุกท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด ขนมทีถอืไดว้่ามแีหล่งกําเนิดมาจากเกาะไตห้วัน เนือ
แป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิีความ
หวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกับรส
เปรียวของสับปะรด ทําใหม้รีสชาตทิกีลมกล่อมจน
เป็นทนีิยม ดว้ยรสชาตทิีเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือน
ใคร ทําใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมทีขนึชอืของ
เกาะไตห้วัน ไม่ว่าใครทีไดม้าเยือนก็ตอ้งซอืเป็น
ของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสบัปะรด
แลว้ ยังมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซอื 
เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระ
ใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซอืขนม  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนชูาบ ูชาบ ูแบบ เซทเมน ู(7) 



 นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) 
สถานททีถีอืไดว้า่เป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกีแห่งหนงึ ตังโดดเด่นอยูก่ลางจตุรัสเสรภีาพ 
ถู ก ส ร ้า ง เ พือ รํ า ลึก แ ล ะ เ ทิด ทู น ถึง อ ดีต
ประธานาธบิด ีเจยีง ไคเช็ค ผูนํ้าทไีดรั้บความ
เคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่าง
ยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสร า้งเ ป็น
ลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสขีาว ผนังทํา
ดว้ยหนิอ่อนทัง 4 ดา้น หลังคาสนํีาเงนิรูปทรง 
8 เหลยีม สว่นบนเป็นรูปทรงพรีะมดิ ออกแบบ
ตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกงิ ประเทศจีน 
บันไดดา้นหนา้มีทังหมด 89 ขันเท่ากับอายุ
ของท่านประธานาธบิดี ภายในอาคารจะมีรูป
ปันจําลองของท่าน เจียง ไคเช็ค ทํา  ขนึมา
จากทองสมัฤทธขินาดใหญ่ในทา่นังทมีใีบหนา้
ยมิแยม้ต่างจากรูปปันของท่านในทีอนืๆ ซงึจะมีทหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา กําแพง
ดา้นหลังจะมีปรัชญาทที่านใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คําคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และ
วทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอยา่งหนงึคอื “พธิเีปลยีนเวรทหาร” ซงึมขีนึทกุๆ ตน้ชวัโมง ตังแต่
เวลา 10:00 - 16:00 น.  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Power Center) เป็นศนูย์
เครอืงประดับททํีาจากเจอรเ์มเนยีมเพอืสขุภาพ ชว่ยเรอืงของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวด
ขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนอื ปวดขอ้ และยงัสามารถดดูรังสตีา่งๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีาก
โทรศพัทม์อืถอื ไดอ้กีดว้ย เจอรเ์มเนยีมถอืเป็นเครอืงประดับลําคา่ของไตห้วนัมาตงัแตโ่บราณ
จนถงึปัจจบุนั นอกจากนันยงัม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทเีป็นของฝากขนึ
ชอืของไตห้วนัและเป็นทนียิมอยา่งมากในเอเชยี 
นําทา่นสนุกสนานกบัการชอ้ปปิงในยา่น ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็น
ตลาดกลางคนืทถีอืวา่ใหญท่สีดุในกรุงไทเป และมชีอืเสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแหง่นทีา่น
สามารถเลอืกซอืของกนิ ของฝาก เสอืผา้ รอ้งเทา้ เครอืงสําอางค ์กระเป๋า หรอือนืๆ อกีมากมาย 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ท ีShilin Night Market 
ทพีกั โรงแรม  CU Hotle, Relite Hotel Ximending ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 
 
 



 วนัทหีา้      ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขนึตกึ) –รา้น Cosmetics Shop - อทุยานเหยห่ลวิ – 
  เมอืงโบราณจวิเฟิน - ยา่นซเีหมนิตงิ  - ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน   
     

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
09.00 น.  นําท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทสีงูทสีดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึ

ทสีงูทสีดุในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพนืดนิ 509.2 เมตร มทีังหมด 101 ชนั ชนั 1-5 
จะเป็นสว่นของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกชอ้ป ทัง
สนิคา้ทัวไป ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็น
ตน้ ชนั 6-8 เป็นศูนยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึ ชนึ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชนั 85 เป็น
รา้นอาหารและรา้นกาแฟ ชนั 88,89,91 เป็นชันทจีะเป็นจุดชมววิ และชนั 101 จะเป็นออฟฟิส
ของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนีถูกออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบ
ของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยา่งลงตัวระหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตร ์คอืเทคโนโลยี
ลดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรอืระบบลูกตุม้แดมเปอร ์อันทันสมัยมนํีาหนักถงึ 660 
เมตรกิตัน กับการตกแต่งดว้ยรูปหัวมังกรทมีุมอาคารทัง 4 ดา้นทุกชว่งชันเพอืขับไล่ภูตผิปิีศาจ 
ตามหลักความเชอืและคําบอกเล่าของซนิแส นอกจากนันตกึนียังมีลฟิทท์ีเร็วทีสุดในโลก ที
ความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาท ีใชเ้วลาเดนิทางจากชัน 1 ไปยังชัน 89 เพยีง 37 วนิาทเีท่านัน 
(ราคาทวัร ์ไมร่วมตวัสําหรบัขนึชมววิบนชนั 89) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชอ้ปปิงเครอืงสําอาง รา้น Cosmetics Shop ชอืดังของประเทศไตห้วัน หนงึในสถานทชีอ้ป
ปิงทตีอ้งไปเยอืนสักครัง เพราะเครอืงสําอางคท์ปีระเทศไตห้วันมรีาคาถกูว่าทปีระเทศไทยมาก 
ไมว่า่จะเป็นแบรนดท์ผีลติขนึเองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึแบรด์
ทอ้งถนิ ผลติภัณฑจ์ากประเทศเกาหลี หรือแมก้ระทังญีปุ่ นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica 
เป็นตน้ ซงึราคาจะถกูพอๆ กับประเทศทนํีาเขา้มา และสนิคา้บางชนิอาจจะราคาถกูกว่าดว้ยซํา 
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย   
 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
นําท่านเดินทางสู่  อุทยานเหย่หลิว (Yehliu 
Geopark) มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล เป็นชายหาดทีมีชอืเสยีงเต็มไปดว้ยโขด
หนิทมีีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซงึเกดิจากการ
กัดกร่อนของนําทะเลลมทะเล และการเคลือนตัว
ของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย
รูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้
เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง ซึงมี
ชอืเสยีงทัวทงัเกาะไตห้วนั และ ทวัโลก  
นําท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณจวิเฟิน (Jiufen Old Street) ตังอยู่บนเขา ทัศนียภาพ
สวยงาม ดา้นหลังเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แตเ่ดมิเคยเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทโีอบลอ้ม
ดว้ยทวิเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยูล่บิๆ หมู่บา้นแหง่นีอดตีเคยเป็นเหมอืงทองคําทมีชีอืเสยีง
ตังแต่สมัยกษัตรยิก์วงสว ีแห่งราชวงศช์งิ โดยตังแต่ช่วงปี ค.ศ. 1890 ไดม้ีการสํารวจพบแร่
ทองคํา ญปีุ่ นทเีป็นผูค้รอบครองไตห้วันขณะนัน ไดเ้นรมติใหท้นีีเป็นเหมอืงทอง โดยใชแ้รงงาน
หลักคือเชลยศกึ ซงึนํามาซงึความมังคังและ
คกึคักใหก้ับเมือง แต่เมือแร่ทองคําร่อยหรอ 
จนบริษัทเอกชนของไตห้วันทีมารับช่วงต่อ
ในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุน
จนตอ้งปิดกิจการไปในทีสุด  จนเป็นแรง
บันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญปีุ่ นอย่างสตูดโิอจบิ
ล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนังการต์ูนทโีด่งดัง
จนควา้รางวัลออสการ์มาครองในปี 2002 กับ
เรือง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนีภายใน
หมู่บา้นทเีต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอัน
เป็นเสน่หห์ลักของเมืองนี ทังสองขา้งทาง มี
สนิคา้ขายอยูม่ากมาย ไม่วา่จะเป็น ของทรีะลกึ อาหารทอ้งถนิ ชดุเสอืผา้กเีพา้ รา้นอาหาร เป็น
ตน้  

  
นําท่านอสิระชอ้ปปิงตลาดกลางคนื ยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์า
เก็ตทีมีชือเสียง อีกหนึงไฮไลต์ของเมืองไทเป แหล่งชอ้ปปิงทีมีลักษณะเป็นตรอกซอย 
บรรยากาศคลา้ยกบัยา่นสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วัน
และนักท่องเทียว สนิคา้ทีนีจะมีทังสนิคา้แฟชันทัวไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เช่น Onisuka 
Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก กฟิช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย 
รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้แฟชนัเทรน
ใหมท่หีลากหลายตามอธัยาศยั  



 
เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ท ีXimending Night Market  

ถงึเวลาอันสมควรนําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เพอืเดนิทางกลับ
ประเทศไทย 

 
 วนัทหีก      ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
   

01.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิ ไลออน แอร ์ เทยีวบนิท ี SLxxx 
04.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนั
เนอืงมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทอีาจเกดิขนึจากเหตสุดุวสิยั เชน่ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพ

การจราจรทงัทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทไีมเ่ออือํานวย 
ทงันทีางเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั และการบรกิารของรถบสันําเทยีว 

ตามกฎหมายของไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

หมายเหต ุ:  
- เนอืงจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ททีําใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ 

หรอืเปลยีนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรอื
หลงัจากการเดนิทาง โปรดสํารองเวลาในการจองตวัเครอืงบนิไวอ้ยา่งตํา 4-5 ชวัโมง ทงันเีพอื
ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึในสว่นของตวัเครอืงบนิที
ไมเ่กยีวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

- ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเทยีว  กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้
พนืเมอืงใหก้บันกัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม
ทวัรด์ว้ย เนอืงจากมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทุก
รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม การบรโิภคขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มี
การบงัคบัใดๆ ทงัสนิ    

- ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวั
ออกจากคณะ ณ วนัทมีกีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 



เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนั ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน
สทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่ง ๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสําหรับชาวตา่งชาต ิสําหรับประเทศทไีมไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินัน ๆ กําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่ตรวจ RT-PCR TEST / ATK กอ่นเดนิทาง (หากม)ี 
× หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลไตห้วันบงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทเีกดิขนึตามจรงิ 
× ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาและการกกัตวัในกรณีทผีลตตรวจโควดิเป็นบวก 
× ไม่รวมค่าเปลยีนแปลง/ ค่าเลอืนตวัเครอืงบนิ ไฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศในกรณีที

ผลตตรวจโควดิเป็นบวก 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 
 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขนึไป และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ท ี 

***สําหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษิทัขอ
เก็บคา่วซีา่ทเีกดิขนึตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด *** 



 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที
ไดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ทีา่นตดิตอ่ 
 ส่งรายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 
 
 
 เนอืงจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตงัแต ่30 วนัขนึไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ  

ในกรณีทวัีนเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอนืๆ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ชีาํระแลว้ทังหมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ และ คนืคา่

ทัวรส์ว่นใดสว่นหนงึใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทังสนิ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ทังนีขนึอยู่กับชว่งพเีรยีดวันทเีดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้่ายการ
ดําเนนิการต่างๆ ทเีกดิขนึจรงิสําหรับการดําเนนิการจองครังแรก ตามจํานวนครังทเีปลยีนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆ
ทังสนิ 
 

 
 

 
1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีจีะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธ ิไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์(มไีกด์

ทอ้งถนิตลอดการเดนิทางทไีตห้วนั) 
2. ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง

, การนดัหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  

7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / 
ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

เงอืนไขยกเลกิการจอง  



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซงึ
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมื 1 ขวด/ทา่น/วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สสามารถใหบ้รกิารวนัละ 11 ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ

เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยูก่ับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทพีาสปอรต์ของทา่นชํารุด หรอืมตีราปัมใดๆทไีมเ่กยีวขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบรษัิทไดม้กีารชําระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทังหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


