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TAIWAN ครบเครือ่ง สรุยินัจนัทรา – อาหลีซ่นั – เกาสง 
6 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

    
 

             รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลีซ่นั ... พรอ้มน ัง่รถไฟโบราณบนอาหลีซ่นั 
• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
• เทีย่วเมอืงเกาสง เมอืงใหญท่ีส่ าคญัทางใตข้องไตห้วนั 
• เทีย่ว EDA WORLD ชอ้ปป้ิง OUTLET ทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั 
• ชมความอลงัการของพุทธศาสนาที ่วดัโฝวกวงซนั เมอืงเกาสง 
 

          ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  5 – 10 ธ.ค. 61 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 31,900 .- 

วนัที ่  28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 (ปีใหม)่ 34,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) 

TG634 07.10 – 11.50 เดนิทางเมอืงไถจง – หมูบ่า้นสายรุง้ –  

ชอ้ปป้ิงฝงเจีย่ไนท ์ 

✈ Box O 
MOVING STAR HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
วัดจงไถถ่าน-ลอ่งเรอืทะเลสาบ สรุยินั จันทรา – วดัพระถัมซ าจ๋ัง – 

วัดเหวนิหวู ่–เมอืงเจยีอี ้– หมูบ่า้นฮโินก ิ  
O O O 

ROYAL CHIAYI HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อุทยานอาหลี่ซัน-น่ังรถไฟโบราณ-เดนิทางเกาสง -Formosa 

Boulavard–ลิว่เหอไนทม์ารเ์ก็ต 
O O O 

WO HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 วัดโฝวกวงซนั - EDA WORLD – EDA Outlet mall –เดนิทางไถจง  O X O MOVING STAR HOTEL  

 ราคาเร ิม่ตน้ 31,900.- 
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หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เดนิทางไทเป-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-ตกึไทเป101(ไมร่วมชมววิ

ชัน้89)-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็-ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 
O O X 

LOOK HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อทยุานเยห๋ลิว่-ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ-ชอ้ปป้ิงเครอืง

ส าอางค-์ ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณ

ภมู ิ) TG635 20.10-23.00 

O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง  

 

วนัที ่1:  
กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) TG634 07.10 – 11.50  
เดนิทางเมอืงไถจง – หมูบ่า้นสายรุง้ -ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 

04.30 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS รวมน ้าหนัก

กระเป๋า 30 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

07.10 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG634    
(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

11.50 น. 
ถงึทา่อากาศ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 
ชัว่โมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั บรกิารอาหารวา่งแบบปิคนคิบนรถ  (แฮมเบอรเ์กอร+์เครือ่งดืม่) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไถจง น าท่านสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมูบ่า้นทหารผ่านศกึของ

พรรคกก๊มนิตั๋งในยคุสงครามกลางเมอืงของจนี ทีเ่ดนิทางลีภ้ยัมารวมตัวทีไ่ตห้วัน เวลาผ่านมาหลายสบิปี ผูค้น

ยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกนัไป ตอ่มามโีครงการรือ้หมูบ่า้นแหง่นีแ้ละสรา้งเป็นเมอืงใหมแ่ต่... ในระหว่าง

ทีท่ าการรือ้ถอนมทีหารเกา่นายหนึง่นามวา่ คณุปู่ หวง หยง่ ฟู่  ตัดสนิใจวาดภาพและระบายสแีนวก าแพง และตัว

บา้น นัยวา่เป็นเสมอืนการบอกลาหมูบ่า้นแหง่นี้ที ่ภาพวาดบนก าแพงและตัวบา้นสะดุดตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีันที่

สดใจเป่ียมไปดว้ยความสขุ ทัง้ตัวหนังสอื ตัวการต์นู ใบหนา้คน จนไดรั้บการกลา่วขานในวงกวา้ง  น าทา่นชอ้ป

ป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทีน่ยิมทีส่ดุของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลายประเภททัง้แบบ

แผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนด์ระดับกลาง รา้นเครื่องส าอางค์จากญี่ปุ่ น รา้นรองเทา้กฬีายี่หอ้ต่างๆ เสื้อผา้

หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลอืกแวะซือ้ แวะชม

ตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลัวเบือ่เพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดทีร่วบรวมอาหาร

ทอ้งถิน่ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญท่ีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

      น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่2:  
วดัจงไถถ่าน – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถมัซ าจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่–  

เมอืงเจยีอี ้– หมูบ่า้นไมฮ้โินก ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วัน ทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล น า

ทา่นนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ วดัจงไถฉาน วดัใหญท่างภาคกลางของไตห้วัน วัดแห่งนี้เป็นวัดทีก่อ่สรา้งขึน้จาก

พลังแรงศรัทธาเลือ่มใสของเหลา่ศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนทีร่ว่มกนับรจิาค รว่มลงแรงลงใจใหก้บัพทุธศาสนา 

ทัง้ยงัเป็นมหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่หีอ้งศกึษาพระธรรมหลายพันหอ้งและไดช้ือ่วา่เป็นวัดทีท่ันสมยัทีส่ดุแหง่หนึง่ใน

ไตห้วัน น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนี้จะมรีูปร่าง

ครึง่บนเหมอืนพระอาทติย ์ครึง่ล่างเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ าลังประกบกันอยูแ่ละยังเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทดีมีี

มังกรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดของไตห้วัน   น าท่านน่ังเรอืยอรช์แบบ

สว่นตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนัน้น าท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการ

พระทนต(์ฟัน) ของพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปีและยงัเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ท่าน

จะไดถ้า่ยรปูกบัมมุทสีวยทีส่ดุของทะเลสาบสรุยินั จันทรา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ูเทพ

เจา้แห่งความซือ่สัตย ์และเทพเจา้แห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารูจั้กกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มี

ชือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีว่ัดหลงซนัไทเป วัดนี้ถอืว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้ส าคัญทีท่่านสามารถมา

ขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาทีว่ดันี ้ส ิง่ทีน่่าสนใจยงัไมห่มดแคน่ีย้งัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มี

มลูค่าตัวละ 1 ลา้นเหรยีญดอลล่ารไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่อกี จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถ

โคช้สู ่เมอืงเจยีอี ้น าทา่นเทีย่วชม หมูบ่า้นไมฮ้โินก ิเป็นหมูบ่า้นจ าลองแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิเนือ่งจากเมอืงเจยีอีน้ี้

เป็นเมอืงทีต่ัง้ของอุทยานอาหลีซ่ันทีใ่นยุคสมัยญีปุ่่ นปกครองไตห้วันใชเ้มอืงนี้เป็นสถานทีอ่ยูอ่าศัยของเหล่า

ทหารญีปุ่่ นและในอดตีมกีารสรา้งทางรถไฟจากเมอืงเจยีอีข้ ึน้สูภู่เขาอาหลีซ่นัเพือ่ใชล้ าเลยีงไมส้นพันปีของ

ไตห้วันลงมายังพืน้ล่าง ท าใหเ้มอืงเจยีอีย้ังคงมกีลิน่อายวัฒนธรรมของญีปุ่่ นหลงเหลอือยู่บา้ง ภายในจะเป็น

รา้นคา้ขายของสไตลญ์ีปุ่่ น 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
      น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  ROYAL CHIAYI  HOTEL  

 

 

วนัที ่3:  
อทุยานอาหลีซ่นั – น ัง่รถไฟโบราณ - เดนิทางเมอืงเกาสง – FORMOSA BOULAVARD – 

ลิว่เหอไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่อุทยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใชเ้วลาน่ัง

รถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวา่งทางทีว่ ิง่ขึน้เขาสงูไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดช้มววิภเูขาสงูเรยีงรายกนัไตต่วักนั

สลับกบักอ้นเมฆเป็นววิทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจยิง่นัก เดนิทางเขา้สูอ่ทุยานอาหลีซ่นั เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงามและ

มชีือ่เสยีงโด่งดังมากของไตห้วัน น าท่านเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลักษณะทางเดนิขึน้ลงไล่ระดับแบบขัน้บันได

สลับทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแห่งนี้มอีายมุากกว่า 100 ปี ท่านจะ

ถ่ายรูปรอบๆ พรอ้มกับเดนิชวิกับอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ย่างเต็มที ่จากนัน้ น าท่านน ัง่รถไฟโบราณ 

เสน้ทางรถไฟสายอาหลี่ซันที่ญีปุ่่ นมกีารสรา้งขึน้ตัง้แต่ คศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไตห้วัน เพื่อใชเ้ป็น

เสน้ทางล าเลยีงไมส้นใหญบ่นเขาอาหลีซ่นัลงมายงัพืน้ทีด่า้นล่าง เสน้ทางรถไฟสายนี้สงูเป็นอันดับที ่13 ของ

โลก และสงูเป็นอนัดับ 2 ของเอเชยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหลีซ่นั) 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเกาสง เมอืงท่าใหญ่ทีส่ดุของไตห้วัน น าท่านชม FORMOSA BOULAVARD ซึง่เป็น

ประตมิากรรมกระจกสีกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี

เสน้ผา่ศนูยก์ลางของโดม 30 เมตร ท าใหแ้สงธรรมชาติ

สามารถส่องผ่านเขา้มาทั่วภายในบรเิวณอาคาร โดม

กระจกสนีี้ ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังชาวอติาลี ได ้

แรงบนัดาลใจจากแนวคดิธาตทุัง้สีข่องธรรมชาต ิดนิ น ้า 

ลม ไฟ และดว้ยประตมิากรรมนี้เอง ทีท่ าใหส้ถานีรถไฟ

เกาสง ตดิอันดับ สถานีรถไฟใตด้นิที่สวยที่สุดในโลก 

จากนั้นน าท่านสู่ ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาด

ทอ้งถิ่นที่มีชื่อเสียงของเมืองเกาสง มีอาหารเลิศรส
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หลากหลาย สามารถหารับประทานไดท้ีต่ลาดลิว่เหอ แหง่นี ้ทีน่ีม้ทีัง้สะเต๊ก ซปุปลา และกว๋ยเตีย๋วพืน้เมอืง ซึง่

มรีาคาไมแ่พง อาหารปลาทะเลยา่งทีข่ ึน้ชือ่ สามารถหาซือ้ไดใ้นตลาดแหง่นี ้  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  WO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4:  
วดัโฝวกวงซนั – EDA WORLD (ไมร่วมบตัรเขา้สวนสนกุ) – EDA OUTLET MALL  

เดนิทางเมอืงไถจง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่วดัโฝวกวงซนั  ในปีพ. ศ. 2510 ท่านเจา้อาวาส Hsing Yun ไดซ้ือ้พืน้ทีก่ว่า 300,000 ตาราง

เมตรในเขต ตา้ซู ่ เขตเกาสงเพือ่เป็นทีต่ัง้ของอาราม วัดและองคก์รไดก้อ่ตัง้ขึน้อกีใน 173 ประเทศทั่วโลก

และปัจจุบันมอีารามมากกว่า 3,500 แห่ง

ทั่ ว โ ล ก  อ งค์ก ร ใ ห ้ค ว า มส า คัญกั บ

การศกึษาและบรกิารรักษามหาวทิยาลัย

มหาวิทยาลัยพุทธหอ้งสมุดส านักพิมพ์

ศูนย์แปลภาษาหอศิลป์ศิลปะการท าชา

และคลนิกิการแพทยเ์คลือ่นที ่นอกจากนี้

ยังไดจั้ดตัง้หอ้งส าหรับเด็กหอ้งเกษียณ

โรงเรยีนมัธยมและสถานีโทรทัศน์เป็นตน้ 

น าท่านเที่ยวชม ในส่วนของพิพิธภัณฑ์

พทุธศาสนาดา้นในตัวอาคารจะมหีอ้งเสยีง

ของหัวใจทีใ่ชข้อพรจากองคพ์ระโพธสิัตว์

กวนอมิ เดนิทางสู ่EDA WORLD  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงใน EDA WORLD  

 จากนัน้น าท่านเขา้สู ่EDA WORLD อาณาจักรขนาดใหญ่ครบวงจร  ภายในมทีัง้หา้งสรรพสนิคา้, สวน

สนุก, โรงเรยีน, มหาวทิยาลัย, โรงพยาบาล, โรงแรม, สนามกอลฟ์และสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกี

มากมายทีถู่กยกมาตัง้ไวใ้นบรเิวณเดยีวกันในเนื้อทีเ่กอืบ 600 ไร่ เปรยีบไดว้่า EDA WORLD คอืเมอืง

ขนาดยอ่มๆ น่ันเอง ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกับเอา้ทเ์ลทมอลลแ์ห่งแรกและใหญ่ทีส่ดุของไตห้วันทีม่รีา้นคา้ชัน้

น ามากกว่า 300 แบรนดค์วามยาวของตัวหา้งมากกว่า 2 กโิลเมตร  (ไม่รวมบัตรค่าเขา้ Theme Park) 

จากน ัน้เดนิทางสูเ่มอืงไถจง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5:  
เดนิทางเมอืงไทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมชมววิช ัน้ 89)  

อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซเีหมนิตงิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงไทเป เมอืงหลวงไตห้วัน น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก  รา้นพายสับปะรด ทีถ่อืว่าเป็น

ขนมสญัลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจ าชาตเิลยก็ว่าได ้แนะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแกค่น

ทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

น าทา่นถา่ยรปูคูก่บั ตกึไทเป 101 ทีปั่จจบุนัถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้

ไมม่รีปูคูก่บัตกึไทเป 101 น่ันแปลวา่ ทา่นมายงัไมถ่งึไตห้วนั ! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถ

ทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี้ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาด

ใหญห่นักกวา่ 660 ตันทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตัวตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและใน

อดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไม่

รวมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ขึน้จดุชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมนสูกุ ี ้TAKAO 1 เซ็ท/ทา่น 

 น าทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาใน

การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคาร

ประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่ าคัญคอืหอ้งแกลลอรีร่ปูภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึ

รูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไม่ไดม้แีค่รูปภาพ

เท่านัน้ทีเ่ล่าเรือ่งราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสุนประจ า

ต าแหน่งทีจ่ัดแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรไ์ป

พรอ้มกับสิง่เหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่ส าคัญคือบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีต

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความ

เคารพและภักดตี่อท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค  ใหท้่านได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน 

หากเปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้

กี่ฬายี่หอ้ต่าง ๆ ยังมีสนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถิ่นใหเ้ลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ไดม้ีแค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยังมี

รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไมไ่ดก้ับเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อน

สเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง 
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ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  LOOK  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6:  
หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน –อทุยานเยห๋ล ิว่ – ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ-รา้นเครือ่งส าอางค-์ไตห้วนั 

(สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ TG635 20.10 – 23.00  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่  หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทาง

รถไฟแหง่แรกของไตห้วันทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีง

ตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้  สมยัราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากันมาขดุทองทีน่ี่ แต่ในยคุปัจจุบันนี้

ทีห่มู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืง

หรอืทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยังมโีลเกชัน่ความสวยงามและโดด

เด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์ูนแอนิ

เมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทั่วโลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของ

หมู่บา้นจิว่เฟ่ินจากการต์ูนเรือ่งนี้และกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่ง

หนึ่งของไตห้วัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทติยจ์ะตอ้ง

เปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่

และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***  น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อทุยาน

แหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของ

น ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตา

ทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั  

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแร่
กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย 
ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอัญมณีล ้าค่าทีห่ายากซึง่มอียูไ่ม่กีท่ีใ่นโลก ท่านแวะ
ชม รา้นเครือ่งส าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ที่
ทา่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้ 

20.10 น. 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน อ าลากรงุไทเป 
เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS (รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิ
ที ่TG635 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

23.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
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***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
 

 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม :ไตห้วนัครบเครือ่ง สรุยินั จนัทรา – อาหลีซ่นั – เกาสง 6 วนั 5 คนื TG 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

5 – 10 ธันวาคม 2561 
(วันพอ่แหง่ชาต)ิ 

31,900.- 31,900.- 31,900.- 6,500  15,800.- 

28 ธ.ค. 61  – 2 ม.ค. 62 
(ปีใหม)่ 

34,900.- 34,900.- 34,900.- 8,500 17,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศนูยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 

รวม 1,200 เหรยีญไตห้วนั /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,200 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ไตห้วันมคีา่ธรรมเนยีม 

1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ (ส าหรับ

พาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บค่าวซีา่ที่

เกดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ

มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

**ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคน

เขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 
 


