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โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  (TG) 

 ชอ้ปป้ิง E-DA Outlet Mall ทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั 
 วดัโฝวกวงซนั ชมความอลงัการของพทุธศาสนานกิายมหายาน 

 หมูบ่า้นปีศาจ สถานทีท่อ่งเทีย่วอนัมเีอกลกัษณ์ของเมอืงหนานโถว  

 อุทยานซานหลงิซ ีชมความยิง่ใหญข่องน า้ตกทีส่วยของไตห้วนัเขตกลาง  

 เมนพูเิศษ... อาหารซฟีู้ ด ปลาประธานาธบิด ีเสีย่วหลงเปา และ ชาบู ชาบู  

 ฟร ีWIFI บนรถ , มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 NTD ตอ่ทา่น/ทรปิ ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
 

12 เมษา 62   กรุงเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม-ิท่าอากาศยานนานาชาตเิกาสง

วดัโฝวกวงซนั- E-Da Outlet Mall 

07.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประตู  4  เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ

ไทย แอรเ์วย ์(TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าท่านโหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิกาสง ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน  THAI 

AIRWAYS (รวมน า้หนกักระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิที ่TG2688 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

14.20 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิกาสง ประเทศไตห้วนั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง
ละ 2-3 ทา่น 
(ทา่นละ) 

เด็ก 2-12 ปี 
(เสรมิเตยีง)
ทา่นละ 

เด็ก 2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ทา่นละ 
 

วนัที ่12 - 16 เมษายน 2562 

(เทศกาลสงกรานต)์ 

32,888 32,888 32,888 7,500 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 น าท่านเดินทางสู่ วดัโฝวกวงซนั (Fo Guang 
Shan Temple) ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดของ

ไตห้วนั มทีัศนียภาพ การตกแต่งที่งดงาม ใหค้วามรู ้
เกี่ยวกับศาสนาพุทธทัง้นิกายหินยานและมหายาน 
วดัแห่งน้ีสรา้งดว้ยเงนิบรจิาค จากผูศ้รัทธา รวมราคา

หลักหมื่นลา้นบาท สรา้งขึน้ในปี 1967 พระภิกษุ 
ภกิษุณี ตอ้งปฏบิัตงิานที่วัดทุกวัน มีการฝึกฝนเรื่อง
บุคลกิภาพต่างๆ เพื่อตอ้นรับนักเดนิทางจากทั่วโลก 

ภายในมีพระเจเดยี ์8 องค ์(อรยิมรรคมีองค ์8) พระ
ประธานใหญ่เ ป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่วิจิตร
งดงาม ทีน่ี่เป็นหนึง่ในสถานที่ที่คุณตอ้งมา เพราะว่า

เป็นวดัพุทธทีใ่หญ่ทีส่ดุในไตห้วนั รวมถงึมพีระองคใ์หญ่มากๆ รายลอ้มดว้ยเจดยี ์ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)  

น าท่านเดนิทางสู ่E-Da Outlet Mall เป็นเอาทเ์ลทยอดนยิมของเมืองเกาสง ตัง้อยู่ในโครงการ 
E-DA World ทีน่ี่เป็นแหลง่รวมหา้งรา้นคา้มากกวา่ 300 รา้น มีทัง้สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกและ

สนิคา้แบรนดไ์ตห้วัน ซึง่มีการลดราคาตลอดทัง้ปี ที่น่ีไม่ไดม้ีเพียงแค่รา้นคา้เท่านัน้ แต่ยังมีโรง

ภาพยนตร ์สวนสนุก รา้นอาหาร และรสีอรท์อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงอกีดว้ย 

ทีพ่กั โรงแรม E-DA Sky Lake Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

13 เมษา 62   ขนมพายสบัปะรด-โดมแห่งแสง-เจดยีเ์สอืและเจดยีม์งักร-ไถจง เวลิด ์ฟลอรา เอ็กซโ์ป 

2018-ตลาดกลางคนืฟ่งเจ ีย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมทีถ่อืไดว้า่มแีหลง่ก าเนิดมา

จากเกาะไตห้วัน เน้ือแป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด 

รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสม

กับรสเปรี้ยวของสับปะรด ท าใหม้รีสชาตทิี่กลมกล่อมจน

เป็นที่นิยม ดว้ยรสชาตทิี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 

ท าใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมที่ข ึ้นชื่อของเกาะ

ไตห้วนั ไม่วา่ใครทีไ่ดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิ

มือกลับบา้น นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมีขนม

อีกมากมายใหเ้ลือกชมิ และเลือกซื้อ เช่น ขนมพระ

อาทติย ์ ขนมพายเผือก เป็นตน้ อสิระใหทุ้กท่านเดนิ

เลอืกซือ้ขนม 

น าท่านเดนิทางสู่ โดมแห่งแสง (Dome of 
Light Formosa Boulevard) เป็นโดม
กระจกสีแกว้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัง้อยู่ภายใน

สถานีรถไฟใตด้นิ MRT Formosa Boulevard 
Station โดดเด่นดว้ยศลิปะบนกระจกหลากสี

จ านวนกว่า 4,500 ชิน้ ถ่ายทอดเรื่องราวการ

เกดิของชวีติมนุษยผ่์านกระจกส ีแบ่งออกเป็น 
4 สว่น คอื ดนิ น ้า แสง และไฟ กลายเป็นงาน
ศลิปะใจกลางสถานีรถไฟใตด้นิที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก ถูกออกแบบโดย Narcissus Quagliata 
ศลิปินชาวอติาล ีใชเ้วลาก่อสรา้งโดมน้ีนานถงึ 
4 ปี และสถานนีรถไฟฟ้าใตด้นิแห่งน้ียังเป็นหนึง่ในสถานีทีส่วยทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ถือเป็นอกีหนึ่ง

ไฮไลทข์องเมอืงเกาสงทีม่าแลว้ไม่ควรพลาด 
น าท่านเดนิทางสู่ เจดยีเ์สอืและเจดยีม์งักร (Dragon Tiger Pagodas) ตัง้อยู่ในทะเลสาบ
ดอกบัว ดา้นหนา้ของวดัฉือจี ้เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัของเมอืงเกาสง  มีลักษณะเป็น 

เจดยีส์งู 7 ชัน้ สองเจดยีต์ัง้อยู่คูก่นั มรีูปปั้นเสอืและมังกรก าลังอา้ปากกวา้งอยู่ดา้นหนา้ของเจดยี ์
เจดยีแ์ห่งน้ีถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึเเกเ่ทพเจา้กวนอู ซึง่เป็นเทพเจา้เเห่งความซือ่สตัย ์โดยเชือ่
กันว่า ถา้ไดเ้ดนิเขา้ทางปากมังกรและทะลุออกทางปากเสอื จะเปลีย่นความโชครา้ยกลายเป็น
ความโชคด ีปัดเป่าเอาสิง่ไม่ดอีอกจากตวั ภายในเจดยีม์ภีาพวาดเรือ่งราวต่างๆ ตามความเชือ่ของ   

ลทัธเิตา๋ และยังสามารถขึน้บันไดไปยังดา้นบนของเจดยีเ์พือ่ชมววิทะเลสาบทีส่วยงามไดอ้กีดว้ย 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารฮากกา๋ (3) 
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บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ไถจง เวลิด ์ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018 (Taichung World Flora 

Exposition 2018) ภายใตค้อนเซปตข์องงานที่มีชือ่ว่า THE SOUND OF BLOOMING หรือ

เสยีงของดอกไมบ้าน ที่เมืองไถจง ที่จัดขึน้ระหว่างวันที่ 3 พฤศจกิายน 2561 จนถงึวันที่ 24 

เมษายน 2562 เป็นงานแสดงสีสันของ

ดอกไมร้ะดบัโลกทีม่กีารใชเ้วลาเตรียมงานถงึ 

1 ปีเต็มท่านจะพบกับการจัดดสิเพลย์สวน

ดอกไมใ้นรูปแบบต่าง ๆ ที่ร่วมการจัดแสดง

นานาชนิดหลากหลายสายพันธุ ์ของดอกไม ้

บนโลกใบน้ี น าท่านชมโซน โฮว่หลี ่(Houli 

Horse Ranch & Forest Park 

Area)  ขนาดพื้นที่ 30.04 เฮกตาร์ หรือ

ประมาณ 187.75 ไร่ ซ ึง่ผูเ้ขา้ชมจะไดส้ัมผัส

กับศลิปะที่เกดิจากการร่วมกันสรา้งระหว่าง

ธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดจนเขา้ใจถึง

ความส าคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ อสิระ

ใหท้่านเดนิชมงานและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาเดนิชมงานประมาณ 1 – 

2 ชม. ข ึน้อยูก่บัสถานการณ์ของหนา้งาน) 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟ่งเจ ีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศไตห้วัน มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นทอ้งถิน่ และของกนิต่างๆ ทัง้อาหาร

ทอ้งถิน่และอาหารนานาชาตสิไตล ์Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้นักท่องเที่ยวและคนทอ้งถิน่ได ้

มากมาย มสี ิง่ทีน่่าสนใจส าหรับคนทุกเพศทุกวยั เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูชาบ ูชาบ ู(4) 

ทีพ่กั โรงแรม Park Lane Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

14 เมษา 62  วดัจงไถฉาน-ชมิชาอูห่ลง-ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง่-วดัเหวนิหวู ่

 เมอืงซโีถว-หมูบ่า้นปีศาจ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัจงไถฉาน (Chung Tai Chan Monastery) หนึ่งในวัดที่ใหญ่ที่สุด

ในไตห้วัน และไดร้ับกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิง่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากนคร

วาตกินั ประเทศอติาล ีและวดัมหายานทีธ่เิบต วดัจงไถฉานเป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสรา้งขึน้

ในเดอืนกนัยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นวดัทีม่กีารออกแบบใหท้ันสมัยทีส่ดุในไตห้วนั มรีูปทรงคลา้ยคน

ก าลงัน่ังสมาธ ิมีความสูงกว่า 150 เมตร ออกแบบโดยนาย C.Y. Lee เป็นวศิวกรผูท้ี่ออกแบบตกึ

ไทเป 101 ดว้ยงบประมาณการสรา้งกวา่หมืน่ลา้นบาท ตวัอาคารท าจากหนิออ่นและมปีระดทูางเขา้

ท าจากทองแดงมนี ้าหนังถงึ 200 ตนั เป็นสถานทีส่ าหรับจารกิแสวงบุญของชาวไตห้วนั และยังเป็น

มหาวทิยาลยัสงฆท์ีม่หีอ้งเรยีนหลายพันหอ้ง รวมถงึเทคโนโลยตีา่งๆ ของอปุกรณภ์ายใน จนไดช้ือ่

วา่เป็นวดัทีท่ันสมัยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก สิง่หนึ่งที่คนไตห้วันมีความรูส้กึศรัทธาในวันแห่งน้ีเป็น

อย่างมากคอื ในปี 1999 ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว บา้นเรือนและอาคาร

โดยรอบวดัไดร้ับความเสยีหาย แตว่ดัจงไถฉานไม่ไดร้ับความเสยีหายเลย ภายนอกท่านสามารถ

เดนิผ่านสะพานตอ่อายุ ซึง่มคีวามเชือ่กนัวา่ เมือ่เดนิผ่านจะสามารถสะเดาะเคราะหแ์ละต่ออายุให ้

ยดืออกไปไดอ้กี 3 ปี 

 น าท่านแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วนัแท ้ๆ  ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน 

ดว้ยสภาพอากาศบนพื้นที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่น่ีท าใหช้าที่น่ีมีรสชาตดิกีลมกล่อม 

และพันธุช์าของทีน่ี่ยังเป็นพันธุช์าที่น ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกี

ดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูปลาประธานาธบิด ี(6) 

บา่ย น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดใน

ไตห้วนั ตัง้อยู่ในเมอืงหยูช ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู่สูงเหนือกว่า

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 748 เมตร มีพื้นที่

ทั ้งหมดกว่ า  5 . 4  ตารางกิโล เมตร 

ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ่ มคีวาม

สงูตัง้แต่ 600 - 2,000 เมตร สลับกันไป

จนเกดิเป็นววิทวิเขาที่สวยงาม จนไดร้ับ

การขนานนามว่าเป็น “สวสิเซอร์แลนด์

แห่งไตห้วัน” จุดเด่นคือพื้นน ้ าสีฟ้าอม

เขยีวสอ่งประกายอย่างสวยงาม เมื่อมอง
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ในมุมสงู ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมีลักษณะคลา้ยกับพระอาทติย์ และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับ

พระจันทร์เสี้ยว โดยมีเกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของชื่อ 

ทะเลสาบสุรยิันจันทรา นอกจากทวิทัศน์ธรรมชาตทิี่สวยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังราย

ลอ้มไปดว้ยวดัวาอารามนอ้ยใหญ่ทีส่วยงามอกีหลายแห่ง สถานทีแ่ห่งน้ีจงึนับเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักท่องเทีย่วทั่วโลกและคูร่ักชาวไตห้วนัเป็นอย่างมาก  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้

ทีอ่นัเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวดัหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าที่ทะเลสาบสุรยิันจันทรา วัดน้ีมี

รูปปั้นพระถังซมัจั๋งใหน้มัสการ อกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวตัขิอง

พระถังซ าจั๋ง ภายในวดัมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

  น าท่านเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเรียกว่า วัดกวนอู

ตัง้อยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสุรยิันจันทรา เป็น

วั ด ศั ก ดิ์ ส ิท ธ์ อี ก แ ห่ ง ห นึ่ ง ข อ ง ไ ต ้ห วั น 

สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการ

เลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกู ้

กงในเมืองปักกิง่ ประเทศจีน ดา้นหนา้ทางเขา้

วัดจะมีสงิโตหินอ่อน 2 ตัว ซึง่มีมูลค่าตัวละ 1 

ลา้นเหรียญไตห้วัน ภายในจะเป็นที่ประดษิฐาน

รูปปั้นของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และ

เทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์ประชาชน

ชาวไตห้วันนับถือองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่าง

มากเพราะมีความเชือ่ว่าเทพเจา้กวนอูเป็นภาค

หนึง่ขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสตัว ์เชือ่กนัวา่บารมขีองท่านสามารถขจัดภูตผปีีศาจ 

คลาดแคลว้จากอนัตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุ่งเรอืง  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซโีถว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) 

 น าท่านชม หมูบ่า้นปีศาจ (Xitou Monster Village) ถูกสรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี 2011 เป็นหมู่บา้น

เล็กๆ การออกแบบและสถาปัตยกรรมจะเป็นสไตลญ์ี่ปุ่ น ประดับตกแต่งดว้ยบรรยากาศปีศาจแบบ

ญีปุ่่ น อกีทัง้ยังมีป่าสนที่เมื่อเดนิเขา้ไปแลว้จะเต็มไปดว้ยโทรอิ ิ(Torii) สัญลักษณ์อกีอย่างหนึ่ง

ของญีปุ่่ น หรอืเสาประตสูแีดงมากมายตัง้เรยีงล าดบัตามขัน้บันไดอย่างสวยงาม ไตห้วนัและญีปุ่่ นมี

ความเกีย่วพันกนัมายาวนาน ดงันัน้จงึไม่ใชเ่รือ่งแปลกทีป่ระเทศน้ีจะมวีฒันธรรมหรอืสถาปัตยกรรม

ของสิง่ก่อสรา้งบางอย่างคลา้ยกับประเทศญี่ปุ่ น ภายในมีโรงแรมที่พักและรา้นคา้มากมาย เช่น 

รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึต่างๆ อาหารและขนมจะถูกออกแบบมาใหเ้ขา้กับบรรยากาศของ

หมู่บา้น รวมถงึการแสดง และมาสคอตประจ าหมู่บา้น ท าใหนั้กท่องเที่ยวรูส้กึตืน่เตน้และแปลก

ใหม่เมือ่ไดไ้ปเยอืนหมู่บา้นแห่งน้ี   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

ทีพ่กั โรงแรม Monster Village Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

15 เมษา 62  อทุยานซานหลงิซ-ีเมอืงไทเป-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก-ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ 

 ตกึไทเป 101-ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

07.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานซานหลงิซ ี (Shanlinxi Forest Recreation Area)  ตัง้อยู่ในเขต
จูซานของมลฑลหนานโถว   โดดเดน่ดว้ยอากาศสดชืน่เย็นสบายตลอดปีเพราะตัง้อยู่บน พื้นที่สูง
กวา่ 1,600 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มภีูมทิัศนเ์ปลีย่นไปตลอดฤดูสีฤ่ดู นอกจากอากาศที่เย็นสบาย

สดชืน่ตลอดทัง้ปีแลว้ทีน่ี่ยังมคีวามอศัจรรยข์องธรรมชาตมิากมายรอใหเ้ยีย่มชม ในอทุยานแห่งน้ีมี
เสน้ทางใหเ้ลอืกเดนิมากมายตามความถนัดและความสนใจ มีตัง้แต่เสน้ทางสัน้ๆ ประมาณ 220 
เมตรไปจนถงึ 2,000 เมตร ใชเ้วลาเดนิประมาณ 20 นาที ถงึ 1 ชั่วโมง เสน้ทางส่วนใหญ่จะเป็น

ขัน้บันไดและไมัปูตามทางไปตลอด ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นตน้ไมข้นาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 40 ปี 
ความยิง่ใหญ่ของน ้าตก ซึง่มคีวามสงูถงึกวา่ 116 เมตร ไดร้ับการโหวตวา่เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุของ
ไตห้วนัเขตกลาง มีกระแสน ้าที่ไหลผ่านบางช่วงเป็นกระแสน ้าวน ที่กัดกร่อนลกึเขา้ไปยังเน้ือหนิ 

ท าใหเ้กดิเป็น Blue Hole ถอืเป็นอกีหนึง่ความงาม ความแปลกตาที่สรา้งสรรคโ์ดยธรรมชาต ิและ
อทุยานแห่งน้ียังเต็มไปดว้ยดอกไมส้สีวยนานาพรรณ ไม่ว่าจะเป็นดอกทวิลปิ ดอกทอ้ ดอกโบตั๋น
หรอืดอกไฮเดรนเยยีร ์อสิระใหท้่านชืน่ชมธรรมชาตแิละเก็บภาพความสวยงามไดต้ามอธัยาศยั 

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ช ัว่โมง) เมืองหลวงของ

ประเทศไตห้วนั ศนูยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวฒันธรรมทีห่ลากหลาย 

มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนเูสีย่วหลงเปา (9) 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่

ที่ ถื อไ ด ว้่ า เ ป็นสัญญลักษณ์ของ

ประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตัง้โดดเด่นอยู่

กลางจตรุัสเสรภีาพ ถูกสรา้งเพื่อร าลกึ

และเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบด ี

เจยีง ไคเช็ค ผูน้ าที่ไดร้ับความเคารพ

และศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่าง

ยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสรา้ง

เป็นลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสี

ขาว ผนังท าดว้ยหินอ่อนทัง้ 4 ดา้น 

หลังคาสีน ้ า เงินรูปทรง 8 เหลี่ยม 

ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด ออกแบบ

ตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุงปักกิง่ ประเทศจนี บันไดดา้นหนา้มทีัง้หมด 89 ขัน้เท่ากับอายุของท่าน

ประธานาธบิด ีภายในอาคารจะมีรูปป้ันจ าลองของท่าน เจียง ไคเช็ค ท าขึน้มาจากทองสัมฤทธิ์

ขนาดใหญ่ในท่าน่ังที่มีใบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปป้ันของท่านในที่อืน่ๆ ซึง่จะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 

นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงดา้นหลงัจะมปีรัชญาทีท่่านใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค าคอื จรยิธรรม 

ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอย่างหนึ่งคอื “พธิีเปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มีขึน้ทุกๆ 

ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น. 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครื่องประดับ
ทีท่ าจากเจอรเ์มเนียมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวด

กลา้มเน้ือ ปวดขอ้ และยังสามารถดดูรังสตีา่งๆ เชน่ แสงจากทีว ีหรือ รังสจีากโทรศัพทม์ือถือ ได ้

อีกดว้ย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครื่องประดับล ้าค่าของไตห้วันมาตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตห้วนั (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วนัและ
เป็นทีน่ยิมอย่างมากในเอเชยี 

 น าท่านถ่ายรูปกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าที่สูงที่สุดในไตห้วัน และเคยเป็นตกึที่

สูงที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสูงจาก

พืน้ดนิ 509.2 เมตร มีทัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 

จะเป็นส่วนของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหาร

ตา่งๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกชอ้ป ทัง้

สนิคา้ทั่วไป ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

เช่น Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็น

ตน้ ชัน้ 6-8 เป็นศูนย์กลางหอ้งคอนโทรลของ

ตกึ ชึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชัน้ 85 เป็น

รา้นอาหารและรา้นกาแฟ ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้

ที่จะเป็นจุดชมววิ และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิส

ของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึน้ีถูกออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วนั คอื ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของ

อาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวทิยาศาสตร์และไสยศาสตร์คอืเทคโนโลยีลด

อันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรือระบบลูกตุม้แดมเปอร์ อันทันสมัยมีน ้าหนักถึง 660 

เมตรกิตัน กับการตกแต่งดว้ยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทัง้ 4 ดา้นทุกช่วงชัน้เพื่อขับไล่ภูตผิีปิศาจ 

ตามหลักความเชื่อและค าบอกเล่าของซนิแส นอกจากนั้นตกึน้ียังมีลฟิท์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่

ความเร็ว 1,080 เมตรตอ่นาท ีใชเ้วลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทีเท่านัน้ (ราคาทวัร ์ไม่

รวมต ัว๋ส าหรบัข ึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืย่านซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ต

ที่มีชือ่เสยีง อกีหนึ่งไฮไลตข์องเมืองไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงที่มีลักษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศ

คลา้ยกับย่านสยามสแควร์ของกรุงเทพ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและ

นักท่องเที่ยว สนิคา้ที่น่ีจะมีทัง้สนิคา้แฟชั่นทั่วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เช่น Onisuka Tiger, 

New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย รวมไปถงึคา

เฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชั่นเทรนใหม่ที่หลากหลาย เชญิท่านอสิระชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ  เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม Ximen Citizen Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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16 เมษา 62  รา้นเคร ือ่งส าอางค-์MITSUI OUTLET MALL-ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน 

 ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นเคร ือ่งส าอางค ์(Cosmetics Shop) ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน หนึ่งใน
สถานทีช่อ้ปป้ิงทีต่อ้งไปเยอืนสกัครัง้ เพราะเครือ่งส าอางคท์ีป่ระเทศไตห้วนัมรีาคาถูกวา่ที่ประเทศ

ไทยมาก  ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์ี่ผลติขึน้เองในประเทศ เช่น My beauty diary, ZA , Oguma  
รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ ผลติภัณฑจ์ากประเทศเกาหล ีหรือแมก้ระทัง้ญี่ปุ่ นอย่าง Shiseido, Biore, 
Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถูกพอๆ กบัประเทศทีน่ าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถูกกว่า

ดว้ยซ ้า  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

น าท่านเดนิทางสู่ MITSUI OUTLET MALL แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่เป็น OUTLET 

MALL ขนาดใหญ่ สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์ีเ่หล่านักชอ้ปป้ิงรูจ้ักกันอยู่แลว้ เช่น Armani, Coach, 

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

adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกีมากมายดว้ยราคาสนิคา้ทีถู่กกวา่ราคาตลาดทั่วไป 35% – 70% 

 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย  

14.05 น.  เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ  THAI AIRWAYS 

(รวมน า้หนกักระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิที ่TG633 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

16.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ  

 

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

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

หมายเหต ุ!! หากทางสายการบนิไทย (TG) มกีารประกาศปรบัราคาภาษนี า้มนัเพิม่ข ึน้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทวัรข์ ึน้โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืง

ใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื ชาอูห่ลง, ขนมพายสบัปะรด, ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ, 

รา้นเคร ือ่งส าอางค ์ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บั

นกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยู่กบั

ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

ของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น  

 

** ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 17,888 บาท ** 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)   

ทา่นละ 7,000.-ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตาม

กฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กโิลกรัม  

 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสือเดนิทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

คา่ธรรมเนียม 1,700 บาทตอ่ท่าน และคา่บรกิารยื่นวซี่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่า 5-7 

วนัท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซี่า ทาง

บรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ที่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน ส่วนเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

× คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× ราคานีไ้มร่วมค่าทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 NTD ต่อทา่น/ทรปิ ในส่วนของหวัหนา้ทวัรท์ ี่

ดูแลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 32 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง กรณีลกูคา้ท าการจองก่อน

วนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก

ไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 
หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ 

เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อ

ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 
32 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 



TG09 TPE ซปุตาร์... ซากุระ 

TG11 TPE ซุปตาร์... บานสะพร่ัง 
 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของไตห้วนั หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรียก

เก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ท่าน/รา้น 

17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิช่นนัน้
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

18. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้  
ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจ
คนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและไตห้วนั ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลูกคา้ทกุทา่น
ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 


