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ไตห้วนั อาลซีาน อาบน า้แร ่4 วนั 3 คนื (CI) 

 ซุปตาร…์ ทะลมุาเลย ออิ ิ

ก าหนดการเดนิทาง  เดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 

โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES  (CI) 

● น ัง่รถไฟโบราณ ณ อทุยานอาหลซีาน 

● แชน่ า้แรใ่นหอ้งสว่นตวั แบบ Private Hot Spring 

● ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

● อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลิว่ 

● ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดเจยีเอีย้ ตลาดฟ่งเจีย่ และ ตลาดซเีหมนิตงิ 

● พเิศษ... ปลาประธานาธบิด,ี อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั  

● ฟร ีWIFI บนรถ , มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NT/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

  
วนัแรก   กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน 

 เมอืงเจยีอี-้ตลาดเจยีเอีย้ 

05.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประต ู 8  เคาทเ์ตอร ์
S สายการบนิไชนา่ แอรไ์ลน ์ (CI) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 
[ส าคญัมาก!!  ไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรปูเขา้เมอืงไตห้วนัหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 



 

 

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ  CHINA 

AIRLINES (รวมน า้หนกักระเป๋า 20 Kg) เทีย่วบนิที ่ CI838 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

13.10 น. ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

บา่ย บรกิารอาหารเทีย่งแบบกลอ่ง Bubble Milk + Cake (1) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  
น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง เหวนิฮวา่ลู ่  ไนทม์ารเ์ก็ต หรอื ตลาดกลางคนืเจยีอี ้
ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืเจยีอี ้…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 ทีพ่กั โรงแรม Ali Mountain Oriental Prael International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง   เมอืงเจยีอี-้อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-น ัง่รถไฟโบราณ-ชมิชาอูห่ลง-เมอืงไถจง 

 ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน ในเขตเมอืงเจยีอี ้
ซึง่เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน 
อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร 
เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงามมาก น าทา่นเปลีย่น 
บรรยากาศ น ัง่รถไฟโบราณ 

ซึง่ทางรถไฟของอาลซีานถอืไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณทีต่ดิอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที ่
สวยทีส่ดุในโลก ใหท้า่นไดด้ืม่ด ากับธรรมชาตขิองตน้สนสงูชนั ทีม่อีายกุวา่พันปี 
ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ ์
ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสมบรูณ์อยูม่ากตลอดสองขา้งทาง  
หมายเหต ุ : ชว่งกลางเดอืนมนีาคม – เมษายน ของทกุปี เป็นฤดใูบไมผ้ล ิ
ดอกซากรุะจะบานสะพร ัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 
ใหท้า่นไดช้ืน่ชมความงดงามพรอ้มถา่ยรปูดอกซากรุะทบีานสะพรงัรอตอ้นรบัทา่น 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บา่ย  น าทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วันแท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลกูกนัมากทางแถบอารซีนั 

ดว้ยสภาพอากาศบนพืน้ทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ท าใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกลอ่ม 
และพันธุช์าของทีน่ี่ยังเป็นพนัธุช์าทีน่ ามาปลกูในประเทศไทยทางภาคเหนือของประเทศไทยอกีดว้ย 
อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย 



 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงไถจง ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่ันดับที ่ 3 
ของมณฑลไตห้วัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia Night Market) 

ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน มคีวามน่าสนใจอยูท่ีค่วามเป็นทอ้งถิน่ และของกนิตา่งๆ 
ทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหารนานาชาตสิไตล ์ Street Food 

ท าใหด้งึดดูทัง้นักทอ่งเทีย่วและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มสี ิง่ทีน่่าสนใจส าหรับทกุวยั  
เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  โรงแรม CU Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง่-วดัเหวนิหวู-่หนานโถว-ไทเป 

 ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้ 89)-ขนมพายสบัปะรด-รา้นเครือ่งส าอาง 

  ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ-แชน่ า้แรภ่ายในหอ้งพกั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ หนานโถว เพือ่ 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) 

ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเมอืงหยชู ี
มณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน 
ตัง้อยูส่งูเหนือกวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 748 เมตร 
มพีืน้ทีท่ัง้หมดกวา่ 5.4 ตารางกโิลเมตร 
ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ ่ มคีวามสงูตัง้แต ่ 600 - 
2,000 เมตร สลบักันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาทีส่วยงาม 
จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน” 
จุดเดน่คอืพืน้น ้าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมือ่มองในมมุสงู 
ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมลีักษณะคลา้ยกับพระอาทติย ์ และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับพระจันทรเ์สีย้ว 
โดยมเีกาะลาล ู เป็นตัวแบง่อาณาเขตอยูต่รงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของชือ่ ทะเลสาบสรุยัินจันทรา 
นอกจากทวิทศันธ์รรมชาตทิีส่วยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ 
ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญท่ีส่วยงามอกีหลายแหง่ 
สถานทีแ่หง่น้ีจงึนับเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทัว่โลกและคูรั่กชาวไตห้วั
นเป็นอยา่งมาก  
น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang 

Temple) 

นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธเขา้ทีอ่ันเชญิมาจากชมพูทวปี 
เป็นอกีวดัหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสรุยัินจันทรา วัดน้ีมรูีปปั้นพระถังซมัจ๋ังใหน้มัสการ 
อกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงประวัตขิองพระถังซ าจ๋ัง 
ภายในวดัมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัเหวนิหวู ่ (Wenwu Temple) นักทอ่งเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกวา่ วดักวนอ ู
ตัง้อยูด่า้นเหนือของทะเลสาบสรุยัินจันทรา เป็นวดัศกัดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ของไตห้วัน 



 

 

สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในเมอืงปั
กกิง่ ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วดัจะมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 
ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอ ู
เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์
ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอเูป็นอยา่งมากเพราะมคีวามเชือ่วา่เทพเจา้กวนอเูป็นภาคหนึ่
งขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ ทีจุ่ตลิงมาโปรดสตัว ์ เชือ่กันวา่บารมขีองทา่นสามารถขจัดภตูผปีีศาจ 
คลาดแคลว้จากอันตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการเจรญิรุ่งเรอืง  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนปูลาประธานาธบิด ี(5) 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

 น าทา่นถา่ยรูปกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 101) 

ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน 
และเคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลกในปี ค.ศ. 2004  
ความสงูจากพืน้ดนิ 509.2 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 
จะเป็นสว่นของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ 
โดยมสีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกชอ้ป ทัง้สนิคา้ทัว่ไป 
ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis 

Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ชัน้ 6-8 
เป็นศนูยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึ ชึน้ 9-84 
เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชัน้ 85 
เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ ชัน้ 88,89,91 

เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจุดชมววิ และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงานตกึไทเป 101 
ตกึนี้ถกูออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ี วาย ล ี
โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยา่งลงตัวระหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อืเทคโนโล
ยลีดอันตรายจากแรงลมและแผน่ดนิไหว หรอืระบบลกูตุม้แดมเปอร ์ อันทันสมยัมนี ้าหนักถงึ 660 
เมตรกิตัน กับการตกแตง่ดว้ยรูปหวัมังกรทีม่มุอาคารทัง้ 4 ดา้นทกุชว่งชัน้เพือ่ขับไลภ่ตูผิปิีศาจ 
ตามหลกัความเชือ่และค าบอกเลา่ของซนิแส นอกจากนัน้ตกึน้ียังมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ทีค่วามเร็ว 
1,080 เมตรตอ่นาท ีใช ้

 เวลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้  

 (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ขึน้จดุชมววิช ัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

น าทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) 

ขนมทีถ่อืไดว้า่มแีหลง่ก าเนดิมาจากเกาะไตห้วัน เน้ือแป้งหอมเนยหอ่หุม้แยมสบัปะรด รสชาตมิคีวามหวาน 
และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกับรสเปรีย้วของสบัปะรด 
ท าใหม้รีสชาตทิีก่ลมกลอ่มจนเป็นทีน่ยิม ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใคร 
ท าใหข้นมพายสบัปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของเกาะไตห้วนั 
ไมว่า่ใครทีไ่ดม้าเยอืนกต็อ้งซือ้เป็นของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ 
ยังมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ เชน่ ขนมพระอาทติย ์  ขนมพายเผอืก เป็นตน้ 
อสิระใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ขนม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ รา้นเครือ่งส าอาง (Cosmetics Shop) ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน 
หนึง่ในสถานทีช่อ้ปป้ิงทีต่อ้งไปเยอืนสกัครัง้ 
เพราะเครือ่งส าอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถกูวา่ทีป่ระเทศไทยมาก  
ไมว่า่จะเป็นแบรนดท์ีผ่ลติขึน้เองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ 
ผลติภัณฑจ์ากประเทศเกาหล ี หรอืแมก้ระทัง้ญีปุ่่ นอยา่ง Shiseido, Biore, Majorica เป็นตน้ 
ซึง่ราคาจะถกูพอๆ กบัประเทศทีน่ าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถกูกวา่ดว้ยซ ้า  
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ 
(Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตทีม่ชี ือ่เสยีง 
อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป 
แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ลีักษณะเป็นตรอกซอย 
บรรยากาศคลา้ยกับยา่นสยามสแควรข์องกรุงเทพ 

ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วันและนักทอ่งเทีย่ว สนิคา้ทีน่ี่จะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทัว่ไป 
และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก 
กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์ รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด 
สนิคา้แฟชัน่เทรนใหมท่ีห่ลากหลาย เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซเีหมนิตงิ…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

  พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ จากการเดนิทางดว้ยการแชน่ า้แร ่
แบบบรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั  

วนัทีส่ ี ่ ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ-อทุยานเหยห่ลิว่-เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน- อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก  
 MITSUI OUTLET MALL-ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน-

ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Power Center) 

เป็นศนูยเ์ครือ่งประดับทีท่ าจากเจอรเ์มเนียมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ 
อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเน้ือ ปวดขอ้ และยังสามารถดดูรังสตีา่งๆ เชน่ แสงจากทวี ี หรอื 
รังสจีากโทรศัพทม์อืถอื ไดอ้กีดว้ย 

เจอรเ์มเนียมถอืเป็นเครือ่งประดับล ้าคา่ของไตห้วันมาตัง้แตโ่บราณจนถงึปัจจุบัน นอกจากนัน้ยังม ี
หยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง 
ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วันและเป็นทีน่ยิมอยา่งมากในเอเชยี 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานเหยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 
เป็นชายหาดทีม่ชีือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รูีปทรงแปลกตาและงดงาม 
ซึง่เกดิจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล 
และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ี
และรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ ซึง่มชีือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั (7) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตัง้อยูบ่นเขา ทศันียภาพสวยงาม 

ดา้นหลังเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แตเ่ดมิเคยเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มดว้ยทวิเขา 
และมองเห็นทอ้งทะเลอยูล่บิๆ 
หมูบ่า้นแหง่น้ีอดตีเคยเป็นเหมอืงทองค าทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้ แหง่ราชวงศช์งิ 
โดยตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารส ารวจพบแร่ทองค า ญีปุ่่ นทีเ่ป็นผูค้รอบครองไตห้วันขณะนัน้ 



 

 

ไดเ้นรมติใหท้ีน่ี่เป็นเหมอืงทอง โดยใชแ้รงงานหลกัคอืเชลยศกึ 
ซึง่น ามาซึง่ความม่ังคั่งและคกึคักใหก้ับเมอืง 
แตเ่มือ่แร่ทองค าร่อยหรอ 
จนบรษัิทเอกชนของไตห้วันทีม่ารับชว่งตอ่ในชว่งปี 
ค.ศ. 1987 

ตอ้งประสบภาวะขาดทนุจนตอ้งปิดกจิการไปในทีส่ดุ จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญีปุ่่ นอยา่งสตดูโิ
อจบิล ิ ไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนังการต์นูทีโ่ดง่ดังจนควา้รางวลัออสการม์าครองในปี 2002 กบัเรือ่ง  

“SPIRIT AWAY” 
นอกจากนี้ภายในหมูบ่า้นทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยคุอันเป็นเสน่หห์ลักของเมอืงน้ี ทัง้สองขา้งทาง 

มสีนิคา้ขายอยูม่ากมาย ไมว่า่จะเป็น ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ รา้นอาหาร เป็นตน้ 

*** หมายเหต ุ
หากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบท้
องถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ 
ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณก์ารน ัง่รถเมลข์องไตห้วนั ***   
น าทา่นเดนิทางสู ่
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang 

Kai-Shek Memorial Hall) 

สถานทีท่ีถ่อืไดว้า่เป็นสญัญลักษณ์ของประเทศอกีแหง่หนึง่ ตัง้โดดเดน่อยูก่ลางจตรัุสเสรภีาพ 

ถกูสรา้งเพือ่ร าลกึและเทดิทนูถงึอดตีประธานาธบิด ี เจยีง ไคเชค็ 
ผูน้ าทีไ่ดรั้บความเคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอยา่งยาวนาน 
สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจนี ตวัอาคารเป็นสขีาว ผนังท าดว้ยหนิออ่นทัง้ 4 ดา้น 
หลังคาสนี ้าเงนิรูปทรง 8 เหลีย่ม สว่นบนเป็นรูปทรงพรีะมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุงปักกิง่ 
ประเทศจนี บันไดดา้นหนา้มทีัง้หมด 89 ขัน้เทา่กบัอายขุองทา่นประธานาธบิด ี
ภายในอาคารจะมรูีปป้ันจ าลองของทา่น เจยีง ไคเช็ค 
ท าขึน้มาจากทองสมัฤทธิข์นาดใหญใ่นทา่น่ังทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปปั้นของทา่นในทีอ่ืน่ๆ 
ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยูต่ลอดเวลา ก าแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาทีท่า่นใชใ้นการปกครองประเทศ 
3 ค าคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์ และไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” 
ซึง่มขีึน้ทกุๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น.   
น าทา่นเดนิทางสู ่ MITSUI OUTLET MALL แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีเ่ป็น OUTLET MALL 

ขนาดใหญ ่สว่นใหญจ่ะเป็นแบรนดท์ีเ่หลา่นักชอ้ปป้ิงรูจั้กกันอยูแ่ลว้ เชน่ Armani, Coach, Michael Kors, 

Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset 

และอืน่ๆ อกีมากมายดว้ยราคาสนิคา้ทีถ่กูกวา่ราคาตลาดทัว่ไป 35% – 70% 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  



 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

23.20 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิ  CHINA AIRLINES 

(รวมน า้หนกักระเป๋า 20 Kg) เทีย่วบนิที ่CI837 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 
02.20+1 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  
 

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

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

หมายเหต ุ!! หากทางสายการบนิไชนา่ แอรไ์ลน ์(CI) 
มกีารประกาศปรบัราคาภาษนี า้มนัเพิม่ข ึน้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาทวัรข์ ึน้โดย

ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
หมายเหต ุ : 
ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไ
ปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื ชาอูห่ลง, ขนมพายสบัปะรด, รา้นเครือ่งส าอาง, ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ 
ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่
รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  
หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น  
 
 

** ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 9,888 บาท ** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ ในทกุกรณ ี
และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ 
กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
กรณกีรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว 
ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✔ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

✔ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✔ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✔ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✔ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✔ รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กก./ทา่น และ ถอืขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 7 กก./1ใบ 

✔ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✔ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี 
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ไตห้วนั ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ไตห้วันมคีา่ธรรมเนียม 
1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ 
(ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใชว้ซีา่ 
ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด) 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น 
สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

× คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,500 NTD /ทา่น/ทรปิ) 
ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 10 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 
★ มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  

กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
★ สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

● หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
● หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

● เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น 
ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

● หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

● สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 
โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-
นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหต ุ:  

● ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา 
ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

● กรณีลกูคา้ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง 
เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 
ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ 
หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน 
ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่ / 
ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก 
ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง 
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 
อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื 
การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี 
เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 



 

 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้ โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

18. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 

 

 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้  
ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นก

ารตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและไตห้วนั 
ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเข้

าเมอืงดว้ยตวัของ 

ทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์................................................................ วันเดนิทาง..................................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ............................................................... โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือววั  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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


