
 

 

รหัสทัวร ITV1903035 

ทัวรไตหวัน ไทเป ไทจง เกาสง สุริยันจันทรา อุทยานอาหลซีัน 
4 วัน 3 คืน (CI) 
วัดหลงซาน   หมูบานสายรุง   ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง 

วัดเหวินหวู   อุทยานแหงชาติอาหลีซัน   วัดโฝวกวงซัน   เจดียเสือเจดียมังกร 

หลิ่วเหอไนทมารเกต็   Tuntex 85 Sky Tower   ชอปปم�งตลาดซิเหมินติง 
 

 
CI-202:ไตหวัน ไทเป ไทจง เกาสง สุริยันจันทรา อุทยานอาหลซีัน 4วัน3คืน 

ไทเป วัดหลงซาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  
วัดพระถังซัมจ๋ัง วัดเหวินหวู  หมูบานสายรุง อุทยานแหงชาติอาหลีซัน  
เกาสง วัดโฝวกวงซัน เจดียเสือเจดียมังกร  ทุนเท็กซสกายทาวเวอร 

ชอปปم�ง>ซีเหมินติง ซือหลินไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ 
เมนูพิเศษ: บุฟเฟ�ตชาบูไตหวัน+ปลาประธานาธิบด ี

พักโรงแรม:พักเถาหยวน1คืน(อาบนํา้แร)  เจ้ียอี ้1คืน เกาสง 1คืน 
เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES บินตรงสูไทเป บนิกลับจากเกาสง 



 

 

กําหนดการเดินทาง พฤศจิกายน62-มิถุนายน63  

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก
2-6ป ไม
เสริมเตียง 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ที่นั่ง 

30พฤศจิกายน-3ธันวาคม 62 15,888 

 
ไมมีราคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

4,500 30 
7-10 ธันวาคม 62 18,888 4,500 30 
4-7 มกราคม 63 15,888 4,500 30 

11-14 มกราคม 63 15,888 4,500 30 
18-21 มกราคม 63 16,888 4,500 30 
25-28 มกราคม 63 16,888 4,500 30 
1-4 กุมภาพันธ 63 16,888 4,500 30 
8-11 กุมภาพันธ 63 18,888 4,500 30 
15-18 กุมภาพันธ 63 15,888 4,500 30 

29กุมภาพันธ-3มีนาคม 63 16,888 4,500 30 
7-10 มีนาคม 63 16,888 4,500 30 
14-17 มีนาคม 63 16,888 4,500 30 
21-24 มีนาคม 63 15,888 4,500 30 
28-31 มีนาคม 63 15,888 4,500 30 
4-7 เมษายน 63 17,888 4,500 30 

18-21 เมษายน 63 15,888 4,500 30 
25-28 เมษายน 63 16,888 4,500 30 
2-5 พฤษภาคม 63 17,888 4,500 30 
9-12 พฤษภาคม 63 16,888 4,500 30 
16-19 พฤษภาคม 63 15,888 4,500 30 
23-26 พฤษภาคม 63 15,888 4,500 30 

30พฤษภาคม-2มิถนุายน 63 15,888 4,500 30 
6-9 มิถุนายน 63 15,888 4,500 30 

13-16 มิถุนายน 63 15,888 4,500 30 



 

 

20-23 มิถุนายน 63 15,888 4,500 30 
27-30 มิถุนายน 63 15,888 4,500 30 

 
BKK–TPE(ไทเป)      CI838 08.35-13.15  
KHH(เกาสง)–BKK   CI839 14.55-17.25 
วันแรก       
สนามบินสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานเถาหยวน - วัดหลงซาน – ชอปปم�งตลาดซิเหมินติง    
 อาหาร - บริการอาหารวาง 
05.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 

ประตู 4 เคาเตอรเช็คอิน S สายการบิน CHINA AIRLINES (รับเอกสาร
ตางๆพรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทาง
เจาหนาท่ีสายการบินดวยตวัทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ
บิน   

08.35 น. เดินทางสู  นครไทเป ประเทศไตหวัน โดยสายการบิน CHINA 
AIRLINES เที่ยวบินที่CI838 

**บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **  
13.15 น.      เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน  

(เวลาที่ไตหวันเร็วกวาประเทศไทย 1ชั่วโมง)  ไตหวันเปนเกาะที่มีพื้นที่เล็กกวา
ประเทศไทยประมาณ12เทาตั้งอยูหางจากชายฝم�งดานตะวันออกเฉียงใตของจีน
ประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะนอยใหญ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป 
เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุด และเปนศูนยกลางทางดานตางๆของไตหวัน 
ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมืองไทเปตั้งอยู
ทางดานเหนือของเกาะไตหวัน มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 3 ลานคน ไทเป
เปนเมืองหลวงที่มีการเติบโตเร็วมาก  
หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลวนําทานขึ้นรถ
โคชปรับอากาศ(บริการอาหารวางบนรถบัส)   
นําทานไป วัดหลงซาน เปนหน่ึงในวดัที่เกาแกและมี
ชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของเมืองไทเป ตั้งอยูในแถบ



 

 

ยานเมืองเกา มอีายุเกือบ 300รอยปแลว สรางขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนชวงป ค.ศ.
1738 เพ่ือเปนสถานที่สักการะบชูาส่ิงศักสิทธ์ิตามความเช่ือของชาจีนมีรปูแบบ
ทางดานสถาปตยกรรมคลายกับวดัพุทธของจีนแตมีลูกผสมของความเปนไตหวัน
เขาไปดวย จนบางคนเรียกกันวาเปนวัดสไตลไตหวัน ทําใหท่ีน่ีเปนอีกหน่ึงแหลง
ทองเที่ยวไมควรพลาดของเมืองไทเปวัดหลงซาน แตเดิมสรางขึ้นเพ่ือสักการะเจา
แมกวนอิมเปนหลกั แตก็จะมีเทพเจาองคอ่ืนๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกวา 
100องคที่ดานในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และขงจื๋อ เชน เจาแมทับทิม ที่
เกี่ยวของกับการเดินทาง,เทพเจากวนอู เร่ืองความซื้อสัตยและหนาที่การงาน และ
เทพเยวเหลา หรือ ผูเฒาจันทรา ที่เช่ือกันวาเปนเทพผูผูกดายแดงใหสมหวังดาน
ความรกั    จากน้ันนําทานไดช็อปปم�งเครื่องสําอาง Cosmetic และของฝากของ
ไตหวัน 
ใหทานไดแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน รานขนมพายสับปะรด 
ซื่อดังเพื่อใหทุกทานไดเลือกซื้อของฝากอันขึน้ชื่อของไตหวัน   
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซีเหมินติง ยานชอปปم�งของวัยรุนที่มชีือ่เสียงมากที่สุด
ของไตหวัน มฉีายาวา ฮาราจูกุแหงไทเปหรือที่คนไทยเรียกวา สยามสแควร
เมืองไทย มีแหลงชอปปم�งตามตรอกซอกซอย และเปนแหลงนัดเจอกันของวัยรุน มี
รานคารานอาหาร แหลงแฮงเอาต  สินคาที่น่ีจะมีทั้งสินคาแฟช่ันทั่วไป และสินคา
แบรนดเนม ยังมีรานรองเทาใหเลือกอีกมากมาย มีทั้งแหลงเสื้อผาสไตลวัยรุน 
กระเป�า ของฝากคนทีท่านรัก รองเทายี่หอตาง อาท ิONITSUKA TIGER แบ
รนดที่ดังของญี่ปุ�นรวมท้ังยี่หอตางๆ
เชน,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 
:นําทานเขาสูที่พัก Eastern Hotel and Resort Yangmei/Lidoresort 

(นํ้าแรสวนตัว): 
 (ช่ือโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน

เดินทาง) 
 
 
 



 

 

วันที่สอง         
ไทจง - หมูบานสายรุง - ทะเลสาบสุริยันจนัทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง - วัดเหวินหวู 
 เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา  บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยูในภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน 
เปนเมืองใหญอันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน ปจจุบันเปนศูนย วัฒนธรรม
การศึกษาเศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไตหวันจํานวน
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพยีงแตนอยกวาเมืองไทเป
เทาน้ันขณะเดียวกันยังเปนศูนยวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตหวัน งาน
อธิษฐานทางพุทธศาสนาไตหวันจัดขึ้นในวดัเป�าเจเมืองไทจงเปนประจําทุกป 
เมืองไทจงเปนเมืองหน่ึงอันสะอาดเรียบรอย จงึถูกถือ วาเปนเมืองที่สะอาดที่สุด
ในไตหวัน ระหวางทางทาน  จะไดชมทิวทัศนสองขางทางท่ีสวยงาม   
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานสายรุง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึกในยุค
สงครามกลางเมืองของจีน เหลาทหารพรรคกกมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายัง
ไตหวันพรอมกับเจียงไคเช็ค ปจจุบันรัฐบาลของเมือง
ไทจงไดเก็บรักษาอนุรักษใหเปนแหลงทองเที่ยวและ
แหลงศึกษาชีวิตความเปนอยูในอดีตของบรรดาทหาร
กกมินตั๋ง บานแตละหลังจะถูกแตงแตม ตามผนังและ
กําแพงในหมูบาน ดวยสีสันตระการตาเหมาะแกการ
ถายรูปอยางมาก ไมเวนแตพื้นถนนทางเดินก็ถูกแตงแตมสีสันและตัวการตูนไป
ทั่วทั้งหมูบาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟ�ตชาบูไตหวัน 
จากน้ันเดินทางสูเมืองหนานโถวนําทาน ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่ง
เปนทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซบัซอนลอมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ําและ
ภูเขาที่สวยงามไมวาจะเปนการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเขาไปชมความงดงามของ
ทะเลสาบอยางชิดใกล ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศที่โดด  เดน ทําใหตัวทะเลสาบมองแลวคลายพระอาทิตยและ
พระจันทรเสี้ยวซึ่งเปนที่มาของนามอันไพเราะวาสุริยันจันทรานําทานสู วัดพระ
ถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ อัญเชิญมาจากชมพูทวีปหลัง   



 

 

จากน้ันนําทานนมัสการ ศาลเจาขงเบงและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู ซึ่งถือ
เปนเทพเจาแหงภูมิปญญาและเทพเจาแหงความซื่อสัตย และยังมีสิงโตหินออน 
2 ตัว ที่ตั้งอยูดานหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน   จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองเจี๊ยอ้ี 

   คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 
             :นําทานเขาสูที่พักโรงแรม  Hotel Discover Hotel หรือระดบัใกลเคียงกัน:   

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทฯจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วัน
กอนวันเดินทาง) 

วันที่สาม          
อุทยานแหงชาติอาหลีซัน - เกาสง – วัดโฝวกวงซัน - เจดียเสือเจดียมังกร  
- หลิ่วเหอไนทมารเก็ต 
 เชา,เที่ยง,เย็น                                                                                       
เชา  บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางขึ้นเขาสู อุทยานแหงชาติอาหลีซัน อาหลีซัน (อีกหน่ึง
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม ตั้งอยูที่ เมืองเจียอ้ี 
(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตหวัน กิจกรรมหลัก
ของการมาเยือนที่ น่ีคือ เดินป� าศึกษาเสนทาง
ธรรมชาติ และน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทิตยขึ้น
ซึ่งเปนอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุด
ของไตหวัน ในฤดูใบไมผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานา
ชนิด และจะบานในชวงเดือน 3 และเดือน 4เทาน้ัน   นําทานเดินชมดื่มดํ่ากับ
ธรรมชาติของป�าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเสนทาง ทานจะไดสัมผัสกับตนสน
สูงชัน, ซากตนไมโบราณรูปรางตางๆ  และตนไมนานาพันธุ ซึ่งเปนอุทยานที่ยังมี
ความสมบูรณอยูมาก  ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นองซึ่งเปนทะเลสาบที่มี
ความสวยงามอยางมาก เปนทะเลสาบที่นําสายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยูที่
ทะเลสาบแหงน้ี พรอมทั้งใหทานไดชม สวนสนพันป ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ 
มีความสวยงามที่แตกตางกันไป ซึ่งตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยป  พรอมทั้ง



 

 

ใหทานไดชมสวนสนพันป ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ มีความสวยงามที่
แตกตางกันไป ซึ่งตนสนแตละตนมีอายุมากกวารอยป   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูเกาสง ระหวางทางนําทาน แวะ ชิมชา ชาทองถิ่นขึน้ชื่อของ
ไตหวัน รสชาติดดีีเหมาะแกการซื้อเปนของฝากคนทางบาน 
เดินทางถึง เมืองเกาสง เกาสงเมืองทางตอนใตของไตหวันและถือวาเปนจังหวัดที่
มีคนอยูหนาแนนมากที่สุดเปนอันดบั 2 รูจักกนัดีในเมืองทาท่ีสําคัญและใหญที่สุด
ของไตหวันและยังเปนเมืองอุตสาหกรรม เกาสงเปนชุมชนเกาแกที่เร่ิมจากการเปน
หมูบานชาวประมงของชนพื้นเมือง ผานประวตัิศาสตรหลากหลาย และมารุงเรือง
ขึ้นในชวงการปกครองของญี่ปุ�น ซึ่งเรียกที่น่ีวา Takao ตามภาษาพ้ืนเมืองเดิม 
เปนชวงที่ญีปุ่�นครอบครองไตหวันน้ีเอง ที่เกาสงไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองใน
ฐานะฐานทัพเรือ เมืองทา และแหลงอุตสาหกรรมสําคญั
เครือขายทางรถไฟทาเรือสมัยใหม โรงงาน โรงกลั่นน้ํามัน 
สนามบิน กถ็ูกสรางขึ้นในชวงน้ี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
แมจะเสียหายจากการทิ้งระเบิด แตที่น่ีก็ไดรบัการฟم�นฟูขึ้น
อีกครั้ง และคงตําแหนงเมืองทาท่ีใหญที่สุดในไตหวัน
นับตั้งแตน้ันมา 
นําทานนมัสการ วัดโฝวกวงซัน วัดแหงน้ีมีประวัติศาสตรมายาวนาน เปนวัดทีม่ี
อาณาเขตกวางขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแลว
ภายในตัววัดยังมีการกอสรางโบสถที่สวยงาม,รูปปم�นพระโพธิสัตวองคใหญบนเขา
และรูปปم�นพระอรหันตหลายรอยองครายรอบ จนสมควรแกเวลานาทานเดินทางไป 
เจดียเสือเจดียมังกร ตั้งอยูภายในทะเลสาบดอกบัว 
บริเวณปากมังกรจะเปนทางเขาสูภายในเจดีย และ
บริเวณปาก เสือจะเปนทางออก  สามารถขึ้นไปยังชั้น
บนเพ่ือชมทิวทัศนรอบๆบึงที่มีสิ่งปลูกสรางและวัด
ตางๆรอบบริเวณ เจดียคูแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนที่
ระลึกแกเทพเจากวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตยการ



 

 

เดินเขาไปทางปากของมังกรและเดินออกมาทางปากของเสือถือเปนเสมือนการ
เปลี่ยนจากความโชครายใหกลายเปนความโชคด ี
นําทานชอปปم�งที ่ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ เปนตลาดไนทมารเกต็ชือ่ดังที่สุดของ
เมืองเกาสง ที่น่ีมีอาหารไตหวันขายอยูทุกเมนู รวมทั้งเมนูยอดฮติตางๆของเมือง
เกาสงดวย   ที่มีขายทุกสิ่งอยาง ตั้งแต ของกนิเลน อาหาร เครื่องด่ืม คาเฟ� ของ
เลน ของสะสม ของฝาก ของท่ีระลึก เส้ือผา รองเทา กระเป�า ขาวของเครื่องใช
ตางๆ โดยเฉพาะอาหารทองถิ่นที่ทํามาจากอาหารทะเล  
(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 
:นําทานเขาสูที่พัก Hope fine hall Business หรือระดับใกลเคียงกัน: 
(ช่ือโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน

เดินทาง) 
                 
วันที่สี่            
Tuntex 85 Sky Tower - สนามบนิเถาหยวน  - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ            
 เชา,--                                                                        
เชา   อาหารเชา ที่หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ตึกทุนเท็กซสกายทาวเวอร (Tuntex 85 
Sky Tower) (ถายรปูบริเวณดานหนา) เปนอาคารที่สูงท่ีสุด
ของเมืองเกาสง ปจจุบนัสูงเปนอันดับ 2ของไตหวัน ออกแบบ
โดยตามลกัษณะของตัวอักษรจีน (高)ที่เปนตวัแรกของช่ือ
เมืองเกาสง  มรีูปรางคลายกับปรามิดที่มมีงกฏุอันใหญยักษ
ขนาด 3ชั้น อยูท่ีดานบนสุดทําใหเรียกตึกนี้วา 85 ชั้น แตชัน้ที่เปดใหชมวิวจะอยูท่ี
ชั้น 74 แตก็เปนจดุชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองเกาสง โดยจะมีรานอาหาร และคาเฟ�
อยูดวยและตึกนี้ประกอบไปดวยโรงแรม,หาง,ออฟฟศ,ที่อยูอาศัย และจุดชมวิว(ไม
รวมคาขึ้นชมวิว) 

  จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินเกาสง 
14.55 น.  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  

เที่ยวบินที่  CI839  



 

 

** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **  
17.25  น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

........................................ 
หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

**กรณีลูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับ
เจาหนาที่อีกครั้ง** 

หมายเหตุ:อัตราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้น
เม่ือทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการ
เดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีทีท่าน
เดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจอง
ตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
***หากลูกคาทานใดไมเขารานสินคาพื้นเมือง หรือ รานใดๆกต็ามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวา
จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม ทานละ 300NT โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บ
เงินจากลูกคาโดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวสามารถใหบริการวันละ10 
ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง*** 
 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรบัการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศไตหวัน)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาต๋ัวเครื่องบินใหแก
ทาน  



 

 

อัตราคาบริการรวม คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–ไทเป เกาสง–กรุงเทพฯ ไปกลับ พรอมที่พัก3
คืน พักหองละ 2-3 ทาน  อาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามรายการ) บัตร
ทองเทีย่วสถานที่ตาง ๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามคัคุเทศก คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 
20กก. คาประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดย
ความตุมครองเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว ** รวมคาภาษี
สนามบินทุกแหงและคาภาษีน้ํามันของสายการบินตามรายการ   *คาบริการน้ีรับเฉพาะ
นักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น  
 
ราคาทัวรไมรวม คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิ
บาร ทีวชีองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด 
(ปกต ิ20 กก.) คาวีซาพาสปอรตตางดาว  นักทองเท่ียวชาวตางชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),คาทิป
ไกด คนขับรถ ทานละ 1,400 NT สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการ
บริการ  ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา  
 
 เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวัน
เดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชาํระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงบัการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบรษิัทจะไมรับผดิชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 
**กรณีลูกคาถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตองทําวีซากอนเดินทางเขา
ไตหวัน *ราคาไมรวมคาวีซา 
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทาน
ตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การ
เดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น  



 

 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ

ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัทฯ และเม่ือทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวร
แลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว 

1) ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 20 
ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วนักอนการเดินทาง  

2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
สามารถแกไขได  

3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ 
การกอจลาจล การปฏวิัติ อุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคมุของทางผูจัด หรือ 
คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   

4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการ
บินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของ
สายการบิน   

5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบรกิารตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุด
ลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น เน่ืองจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบรกิารแบบผู
จัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบรกิารในแตละแหงแบบชาํระ
เต็มมีเงื่อนไข   

6) กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจดัจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงนิ
ใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ  

7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทาน
สามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป)  



 

 

8) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

9) ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  


