
 

 

รหัสทัวร TTN200426 

ทัวรไตหวัน เหยหลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร… สามแซบ 6วัน 5คืน (TG) 
อุทยานเหยหลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟم�น-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-เถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถ
ซาน-ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถงัซัมจั่ง-วัดเหวินหวู-เมอืงเจียอี ้- อุทยาน
แหงชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-เมืองไถจง-ตลาดกลางคนืฟ�งเจี่ย-ไทเป-วัดหลงซาน-ศนูย
สรอยสุขภาพและDUTY FREE-อนุสรณสถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนยาน
ซีเหมินติง-รถไฟ TRA-ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-รานเครื่องสําอางค-อนุสรณสถานซุนยดั
เซน- MITSUI OUTLET MALL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG) 
 

 
ราคานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NT/ทริป/ตอทาน 
ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทา
ผูใหญ) 
 
 

วันแรก   กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ-ทาอากาศยาน
นานาชาติเถาหยวน-อุทยานเหยหล่ิว-เมืองโบราณจ่ิวเฟم�น-ตลาดกลางคืน
ซื่อหลิน 

 
05.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู 4  เคาท

เตอร สายการบินไทย แอรเวย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!  ไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตว
แปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

วันเดินทาง 
ผูใหญ พกัหองละ 
2-3 ทาน (ทาน

ละ) 

เด็ก 2-12 
ป (เสริม
เตียง/ไม

เสริมเตียง)
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ 

 
วันที่ 11 - 16 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 
33,888 33,888 7,000 

 
วันที่ 12 - 17 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 
33,888 33,888 7,000 



 

 

08.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน โดยสาย
การบิน  THAI AIRWAYS (รวมนํ้าหนักกระเป�า 30 Kg) เท่ียวบินที ่
TG632 (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเครื่อง) 

13.05 น. ถึง ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิน่ประเทศ
ไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

บาย บริการอาหารเที่ยงแบบกลอง Bubble Milk + Cake (1) 
นําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว (Yehliu 
Geopark) มีลักษณะเปนแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเล เปนชายหาดท่ีมีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินท่ีมี
รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกดักรอนของ
น้ําทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
ประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน หนิเศียรราชินี และ
รองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ซึ่งมชีื่อเสียงท่ัวท้ังเกาะ
ไตหวัน และ ทั่วโลก 
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจ่ิวเฟم�น (Jiufen Old Street) ตัง้อยูบนเขา 
ทัศนียภาพสวยงาม ดานหลังเปนภูเขา ดานหนาเปนวิวทะเลจีหลง แตเดิมเคย
เปนหมูบานเล็กๆ ที่โอบลอมดวยทิวเขา 
และมองเห็นทองทะเลอยูลิบๆ หมูบานแหง
น้ีอดีตเคยเปนเหมืองทองคําที่มีชื่อเสียง
ตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ แหงราชวงศชิง 
โดยตั้งแตชวงป ค.ศ. 1890 ไดมกีาร
สํารวจพบแรทองคํา ญีปุ่�นที่เปนผู
ครอบครองไตหวันขณะนั้น ไดเนรมิตใหที่นี่เปนเหมืองทอง โดยใชแรงงานหลัก
คือเชลยศึก ซึ่งนํามาซ่ึงความมั่งคั่งและคึกคกัใหกับเมือง แตเมื่อแรทองคํารอย
หรอ จนบรษิัทเอกชนของไตหวันที่มารับชวงตอในชวงป ค.ศ. 1987 ตอง
ประสบภาวะขาดทุนจนตองปดกิจการไปในทีสุ่ด จนเปนแรงบันดาลใจใหผูสราง
ของญี่ปุ�นอยางสตูดิโอจิบลิ ไดใชเปนฉากหลังของหนังการตูนที่โดงดงัจนควา
รางวัลออสการมาครองในป 2002 กบัเร่ือง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้



 

 

ภายในหมูบานที่เต็มไปดวยอาคารโบราณยอนยุคอันเปนเสนหหลักของเมืองนี้ 
ท้ังสองขางทาง มีสินคาขายอยูมากมาย ไมวาจะเปน ของที่ระลึก อาหารทองถิ่น 
ชุดเส้ือผากี่เพา รานอาหาร เปนตน 
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟم�นตรงกับวันเสารและ
อาทิตยจะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นข้ึนและลงเหมือนคนทองถิ่น 
ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพิ่มประสบการณการน่ัง
รถเมลของไตหวัน ***   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เปน
ตลาดกลางคืนที่ใหญท่ีสุดในกรุงไทเป และโดงดังท่ีสุดอีกดวย ของขายที่นี่แทบ
จะมีครบทุกอยาง ไมวาจะเปน ของกิน ของฝาก เส้ือผา รองเทา  เปดจนถึงเท่ียง
คืน เพราะเหตุนี้ ซื่อหลินเลยกลายเปนสถานท่ี Night Life อันโดงดงัของ
ไตหวัน เชญิทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน…. เพื่อความสะดวก
ในการชอปปم�ง 

ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Express Taoyuan หรือเทียบเทา 

 

วันที่สอง   เถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถซาน-ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระ
ถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู-เมืองเจียอี้ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองหนานโถว  (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง)  
นําทานนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดจงไถซาน (Chung 
Tai Chan Monastery) วดัใหญทางภาคกลางของ
ไตหวัน วดัแหงน้ีเปนวดัที่กอสรางข้ึนจากพลังแรง
ศรัทธาเล่ือมใสของเหลาศิษยยานุศิษยและประชาชนท่ีรวมกันบริจาค รวมลง
แรงลงใจใหกับพุทธศาสนา ทั้งยังเปนมหาวิทยาลัยสงฆที่มีหองศึกษาพระธรรม
หลายพันหองและไดชื่อวาเปนวัดท่ีทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในไตหวัน 

 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
บาย นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 

(Sun Moon Lake) ทะเลสาบนํ้าจืดท่ีใหญ
ท่ีสุดในไตหวัน ตัง้อยูในเมืองหยูชี มณฑล
หนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน 
ตั้งอยูสูงเหนือกวาระดบันํ้าทะเลประมาณ 748 
เมตร มีพ้ืนที่ท้ังหมดกวา 5.4 ตารางกิโลเมตร 
ลอมรอบไปดวยเทือกเขาสูงใหญ มคีวามสูง
ตั้งแต 600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเปนวิวทิวเขาที่สวยงาม จนไดรับ
การขนานนามวาเปน “สวิสเซอรแลนดแหงไตหวัน” จุดเดนคือพ้ืนนํ้าสีฟ�าอม
เขียวสองประกายอยางสวยงาม เม่ือมองในมมุสูง ทางดานฝم�งตะวันออกมี
ลักษณะคลายกับพระอาทิตย และทางดานตะวันตกจะคลายกับพระจันทรเส้ียว 
โดยมีเกาะลาลู เปนตัวแบงอาณาเขตอยูตรงกลาง จนกลายเปนที่มาของชื่อ 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา นอกจากทิวทัศนธรรมชาติที่สวยงามแลว บรเิวณรอบๆ 
ทะเลสาบยังรายลอมไปดวยวดัวาอารามนอยใหญที่สวยงามอีกหลายแหง 
สถานที่แหงน้ีจึงนับเปนแหลงทองเที่ยวสุดโรแมนติกยอดนิยมของนกัทองเท่ียว
ท่ัวโลกและคูรักชาวไตหวันเปนอยางมาก  
นําทานเดินทางสู วัดพระถังซัมจ่ัง 
(Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐิ
ของพระพุทธเขาที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป 
เปนอีกวัดหนึ่งที่ตองมาเยือนหากไดมาท่ี
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดนีม้ีรปูปم�นพระถังซมั
จ๋ังใหนมัสการ อีกทั้งมวีิวทะเลสาบท่ีสวยงาม 
และพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงประวัติของพระถังซาํ
จ๋ัง ภายในวัดมีบรรยาการที่สวย เงียบสงบ  

  นําทานเดินทางสู วัดเหวินหวู (Wenwu Temple) นักทองเที่ยวชาวไทยนิยม
เรียกวา วดักวนอูตั้งอยูดานเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เปนวัดศักดิ์สิทธอีก
แหงหนึ่งของไตหวัน สถาปตยกรรมการออกแบบของวิหารและการเลือกใชสีจะ
คลายคลึงกับพระราชวงัตองหามกูกงในเมืองปกกิง่ ประเทศจีน ดานหนา



 

 

ทางเขาวัดจะมีสิงโตหนิออน 2 ตัว ซึ่งมมีูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญไตหวัน 
ภายในจะเปนท่ีประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา และเทพ
กวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย ประชาชนชาวไตหวันนับถือองคเทพเจากวนอู
เปนอยางมากเพราะมคีวามเชื่อวาเทพเจากวนอูเปนภาคหนึ่งขององคเง็กเซียน
ฮองเต ที่จุติลงมาโปรดสัตว เชื่อกันวาบารมีของทานสามารถขจัดภูตผีปศาจ 
คลาดแคลวจากอันตรายเเละชวยหนุนใหกิจการเจริญรุงเรือง  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี (4)  
นําทานเดินทางสู เมืองเจียอี ้(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เพ่ือ
พักผอนเตรียมเดินทางสู อุทยานอาหลีซานในวันรุงขึ้น 

ที่พัก โรงแรม Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel หรือ
เทียบเทา 

 

วันที่สาม  เมืองเจียอ้ี-อุทยานแหงชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอูหลง-เมือง
ไถจง-ตลาดกลางคืนฟ�งเจ่ีย 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติ
อาลีซาน ในเขตเมืองเจียอ้ี ซึง่เปน
อุทยานท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน อยู
สูงจากระดบันํ้าทะเล 2,700 เมตร 
เปนอุทยานทีม่ีความสวยงามมาก นํา
ทานเปลีย่น บรรยากาศ นั่งรถไฟโบราณ ซึง่ทางรถไฟของอาลีซานถือไดวาเปน
ทางรถไฟโบราณท่ีตดิอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณท่ี สวยทีสุ่ดในโลก ให
ทานไดดื่มดํากับธรรมชาติของตนสนสูงชัน ทีม่ีอายกุวาพันป ชมซากตนไม
โบราณแปลกตาและตนไมนานาพันธุ ซึง่เปนอุทยานท่ีมีความสมบูรณอยูมาก
ตลอดสองขางทาง  
หมายเหตุ : ชวงกลางเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกป เปนฤดูใบไมผล ิ
ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด ทั้งนี้ขึน้อยูกับ



 

 

สภาพอากาศ ใหทานไดชื่นชมความงดงามพรอมถายรูปดอกซากุระทีบาน
สะพรังรอตอนรับทาน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
บาย  นําทานแวะ ชิมชาอูหลง (Wolong Tea) ชาไตหวันแทๆ ที่จะนิยมปลูกกัน

มากทางแถบอารีซัน ดวยสภาพอากาศบนพ้ืนที่สูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปของ
ที่นี่ทําใหชาท่ีนี่มีรสชาติดีกลมกลอม และพันธุชาของที่น่ียังเปนพันธุชาท่ีนํามา
ปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยอีกดวย อิสระชิมชาและเลือกซื้อ
เปนของฝากตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางสู เมืองไถจง ตั้งอยูในภาค
ตะวันตกของเกาะไตหวัน เปนเมืองใหญ
อันดับที่ 3 ของมณฑลไตหวัน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนฟ�งเจี่ย (Feng Chia Night Market) 
ตลาดกลางคืนท่ีใหญทีสุ่ดของประเทศไตหวัน มีความนาสนใจอยูที่ความเปน
ทองถิ่น และของกินตางๆ ทั้งอาหารทองถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล Street 
Food ทําใหดึงดดูทั้งนักทองเท่ียวและคนทองถิ่นไดมากมาย มีส่ิงท่ีนาสนใจ
สําหรับทุกวัย  เชญิทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ตลาดกลางคืนฟ�งเจ่ีย เพื่อความสะดวกใน
การชอปปم�ง 

ที่พัก  โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี ่ ไถจง-ไทเป-วัดหลงซาน-ขนมพายสับปะรด-ศูนยสรอยสุขภาพและDUTY 
FREEอนุสรณสถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาข้ึนตึกชั้น 89)-

ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง-อาบนํ้าแรภายในหองพัก 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
 นําทานเดินทางกลับสู ไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวง

ของไตหวัน 



 

 

นําทานเดินทางสู วัดหลงซาน (Longshan Temple) ชื่อไทย จะชื่อวา วัด
เขามังกร  ซึ่งเปนวดัทีเ่กาแกท่ีสุดวัดหนึ่งในประเทศไตหวัน ถูกสรางข้ึนใน ค.ศ. 
1738 โดยชาวจีนผูอพยพมาจากมณฑลฝูเจ้ียน และไดรับการบรูณะปฏิสังขรณ
หลายครั้งตามกาลเวลา อีกท้ังเปนสถานท่ีประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เทพเจาองค
ตางๆ กวา 165 องค อาทิ พระโพธิสัตวกวนอิมพระประธานของวัด เจาแม
ทับทิม เทพเจากวนอู เปนตน ทานสามารถขอพรใหแคลวคลาดปลอดภัย มี
ความสุขในชีวติครอบครัว ปลอดโรคภัย 
นําทานแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Vigor 
Pineapple Cake) ขนมท่ีถือไดวามี
แหลงกําเนิดมาจากเกาะไตหวัน เนื้อแป�ง
หอมเนยหอหุมแยมสับปะรด รสชาติมคีวาม
หวาน และความมันของเนยเล็กนอย ผสมกับ
รสเปรี้ยวของสับปะรด ทําใหมีรสชาติท่ีกลม
กลอมจนเปนที่นิยม ดวยรสชาติที่เปนเอกลักษณไมเหมือนใคร ทําใหขนมพาย
สับปะรดเปนขนมที่ข้ึนชื่อของเกาะไตหวัน ไมวาใครที่ไดมาเยือนกต็องซื้อเปน
ของฝากติดมือกลับบาน นอกจากขนมพายสับปะรดแลว ยังมีขนมอีกมากมาย
ใหเลือกชิม และเลือกซือ้ เชน ขนมพระอาทิตย  ขนมพายเผือก เปนตน อิสระใหทุก
ทานเดินเลือกซื้อขนม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา (8) 
บาย นําทานเดินทางสู ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Power Center) เปน

ศูนยเครื่องประดบัที่ทําจากเจอรเมเนียมเพื่อสุขภาพ ชวยเร่ืองของระบบ
ไหลเวียนโลหิต อาการปวดขอ ไมเกรน ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ และยังสามารถ
ดูดรงัสีตางๆ เชน แสงจากทีวี หรือ รงัสีจากโทรศัพทมือถือ ไดอีกดวย 
เจอรเมเนียมถือเปนเครื่องประดับลํ้าคาของไตหวันมาตัง้แตโบราณจนถึงปจจบุัน 
นอกจากน้ันยังม ีหยกไตหวัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ที่เปนของฝากขึ้น
ชื่อของไตหวันและเปนที่นิยมอยางมากในเอเชยี) และภายในรานจะมีสินคา
ปลอดภาษี   DUTY FREE  ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานไดเลือกซื้อ
มากมายในราคาที่ถูกเปนพิเศษ 



 

 

นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเชก 
(Chiang Kai-Shek Memorial Hall) 
สถานที่ที่ถือไดวาเปนสัญญลักษณของ
ประเทศอีกแหงหนึ่ง ตัง้โดดเดนอยูกลาง
จตุรัสเสรีภาพ ถูกสรางเพ่ือรําลึกและเทิดทูน
ถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผูนําที่
ไดรับความเคารพและศรัทธาจากคนไตหวันมาอยางยาวนาน สถาปตยกรรมการ
กอสรางเปนลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเปนสีขาว ผนังทําดวยหินออนท้ัง 4 ดาน 
หลังคาสีนํ้าเงินรูปทรง 8 เหลี่ยม สวนบนเปนรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอ
ฟ�าเทียนฐานในกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน บันไดดานหนามีทั้งหมด 89 ขั้นเทากับ
อายุของทานประธานาธิบดี ภายในอาคารจะมีรูปปم�นจําลองของทาน เจียง ไค
เช็ค ทําข้ึนมาจากทองสัมฤทธ์ิขนาดใหญในทานั่งท่ีมีใบหนายิ้มแยมตางจากรปู
ปم�นของทานในที่อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�าไว 2 นายอยูตลอดเวลา กําแพง
ดานหลังจะมีปรัชญาท่ีทานใชในการปกครองประเทศ 3 คําคือ จริยธรรม 
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร และไฮไลทอีกอยางหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวร
ทหาร” ซึ่งมีข้ึนทุกๆ ตนชั่วโมง ตั้งแตเวลา 10:00 - 16:00 น. 

 นําทานถายรูปกบั ตึกไทเป 101 (Taipei 
101) ตกึระฟ�าท่ีสูงที่สุดในไตหวัน และเคย
เปนตึกที่สูงท่ีสุดในโลกในป ค.ศ. 2004  
ความสูงจากพ้ืนดิน 509.2 เมตร มีทั้งหมด 
101 ชั้น ชั้น 1-5 จะเปนสวนของหอง
สรรพสินคาและรานอาหารตางๆ โดยมีสินคา
มากมายใหทานเลือกชอป ทั้งสินคาท่ัวไป ไป
จนถึงสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน Gucci, Louis Vuitton, Dior, 
Omega เปนตน ชั้น 6-8 เปนศูนยกลางหองคอนโทรลของตึก ชึ้น 9-84 เปน
ออฟฟศเปดใหเชา ชั้น 85 เปนรานอาหารและรานกาแฟ ชั้น 88,89,91 เปน
ชั้นที่จะเปนจุดชมวิว และชั้น 101 จะเปนออฟฟสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกน้ี
ถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาวไตหวนั คือ ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของอาคารเปน
การผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางวิทยาศาสตรและไสยศาสตรคือเทคโนโลยี



 

 

ลดอันตรายจากแรงลมและแผนดินไหว หรือระบบลูกตุมแดมเปอร อันทันสมัยมี
นํ้าหนักถึง 660 เมตรกิตัน กับการตกแตงดวยรูปหัวมงักรท่ีมุมอาคารท้ัง 4 
ดานทุกชวงชั้นเพื่อขับไลภูติผีปศาจ ตามหลักความเชื่อและคําบอกเลาของซินแส 
นอกจากนั้นตึกน้ียังมีลฟิทท่ีเร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 1,080 เมตรตอนาท ีใช 

 เวลาเดินทางจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 เพียง 37 วินาทีเทานั้น  
 (ราคาทัวรไมรวมคาขึน้ลิฟทที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 

600 NTD )   
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง (Ximending Night 
Market) ไนทมาเก็ตที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลตของเมืองไทเป แหลงชอปปم�งที่มี
ลักษณะเปนตรอกซอย บรรยากาศคลายกับยานสยามสแควรของกรงุเทพ ศูนย
รวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวันและนักทองเท่ียว สินคาที่น่ีจะมีทั้ง
สินคาแฟชั่นทั่วไป และสินคาแบรนดเนม เชน Onisuka Tiger, New 
Balance, Nike, Adidas เปนตน มรีานคาของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลวัยรุน
มากมาย รวมไปถึงคาเฟ� แหลงแฮงเอาต รานอาหาร และสตรีทฟู�ด สินคาแฟชั่น
เทรนใหมท่ีหลากหลาย เชญิทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารค่ํา ณ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน…. เพื่อความสะดวก
ในการชอปปم�ง 

ที่พัก โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเทา 
  พิเศษ !! ใหทานผอนคลายความเมื่อยลา จากการเดินทางดวยการแชนํ้าแร 

แบบบรรยากาศสวนตัวภายในหองพัก  
 

วันที่หา ไทเป-รถไฟ TRA-ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-รถไฟ TRA-ไทเป-อาบ
นํ้าแรภายในหองพัก 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
 นําทานเดินทางสู เมืองฮัวเหลียน โดย นั่งรถไฟดวน TRA (Taiwan 

Railways) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู อุทยานทาโรโกะ (TAROKO NATIONAL PARK) ซึ่งเปน
อุทยานที่ใหญเปนอันดับสองของอุทยานแหงชาติทั้งหมดของไตหวนั ท่ีมีอาณา
เขตครอบคลมุพื้นที่สามเมือง ไดแก ฮัวเหลียน หนานโถว และไถจง เปนลักษณะ
ถนนที่ตัดลัดเลาะคดโคงไปมาตามแนวหนาผาและหุบเขาหินออน ที่นี่ถือวาเปน
สถานที่เท่ียวที่ทานตองมาเห็นดวยตวัทานเองเพราะหากทานดูเพียงรูปจากรูป
ถาย ทานจะไมเห็นถึงความอลังการ และ ยิ่งใหญของอุทยานทาโรโกะไดเลย ยิ่ง
ทานไดชมวิวท่ีนี่แบบมมุ bird eye view 360 องศา ทานถึงจะเกบ็ไดครบ 
ทุกความรูสึกของการมาเยือนอุทยานทาโรโกะ                           

  *** หมายเหตุ หากอุทยานปดเนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ  หรือประเมิน
สถานการณแลวไมปลอดภัย  ทางบริษัททวัรจะเปลี่ยนเสนทางในการเท่ียว
ชมอุทยานทาโรโกะ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของทานเปนหลัก *** 
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางกลับสู ไทเป โดย นั่งรถไฟดวน TRA (Taiwan 
Railways) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11)  
ที่พัก โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเทา 
  พิเศษ !! ใหทานผอนคลายความเมื่อยลา จากการเดินทางดวยการแชนํ้าแร 

แบบบรรยากาศสวนตัวภายในหองพัก  
 



 

 

วันที่หก รานเครื่องสําอางค-อนุสรณสถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL-
ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพมหานคร 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 

นําทานเดินทางสู รานเครื่องสําอางค (Cosmetics Shop) ชื่อดงัของ
ประเทศไตหวัน หนึ่งในสถานที่ชอปปم�งที่ตองไปเยือนสักครั้ง เพราะ
เครื่องสําอางคที่ประเทศไตหวันมีราคาถกูวาท่ีประเทศไทยมาก  ไมวาจะเปนแบ
รนดที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ เชน My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถึง
แบรดทองถิ่น ผลิตภัณฑจากประเทศเกาหลี หรอืแมกระทั้งญีปุ่�นอยาง 
Shiseido, Biore, Majorica เปนตน ซึ่งราคาจะถูกพอๆ กบัประเทศท่ีนําเขา
มา และสินคาบางชิ้นอาจจะราคาถูกกวาดวยซํ้า  อิสระใหทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย   
นําทานเดินทางสู อนุสรณสถาน ซุนยัดเซน (National Sun Yat-sen 
Memorial Hall) ตั้งอยูท่ีเมืองไทเป บนเกาะไตหวัน ดร.ซุน ยตัเซน เปนผูนํา
การปฏิวัติ โคนลมการปกครองของราชวงศชงิ ทําใหระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชท่ีปกครองจีนเปนเวลาหลายพันปยุติลงในที่สุด นอกจากน้ันเขายังเปนผูที่มี
จิตใจรักชาต ิและทุมเทสมองและจิตใจเพ่ือตองการสรางจีนใหเปนประเทศที่
เจริญรุงเรือง จึงไดรับฉายาวาเปน "บิดาแหงสาธารณรัฐจีน" ภายในอนุสรณ
สถานนี้ จัดแสดงประวตัิของ ดร.ซุน ยัตเซน รวมไปถึงขาวของเครื่องใชเส้ือผา
ของทานยามมีชีวิต และมีรูปปم�นขนาดใหญของ ดร.ซุน ยัตเซนเปนส่ิงท่ีโดดเดน
อยูภายใน และบริเวณรูปปم�นนี้ยังมีทหารยืนเฝ�าอยูดวย และจะมีการเปลี่ยนเวร
ยามกันทุกชัว่โมง นกัทองเที่ยวมักจะมายืนมงุดูกันเสมอๆ นอกจากนัน้แลวดาน
นอกยังมีจุดท่ีถือวาเปนจุดถายรปูที่มี ฉากหลังเปนวิวตกึไทเป 101 ที่สวยงาม  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้สไตลไตหวัน TAKAO 1 เซ็ท/
ทาน  (13) 

บาย นําทานเดินทางสู MITSUI OUTLET MALL แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่
เปน OUTLET MALL ขนาดใหญ สวนใหญจะเปนแบรนดที่เหลานักชอปปم�งรูจัก
กันอยูแลว เชน Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy 



 

 

Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, 
Le Creuset และอ่ืนๆ อีกมากมายดวยราคาสินคาท่ีถูกกวาราคาตลาดทั่วไป 
35% – 70% 
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน เพ่ือเดินทาง
กลับสูประเทศไทย  

20.05 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน  THAI 
AIRWAYS (รวมนํ้าหนักกระเป�า 30 Kg) เที่ยวบินที ่TG635 (มีอาหาร
และเครื่องดื่มบริการบนเคร่ือง) 

22.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนีข้ึ้นอยูกบั
สภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
หมายเหตุ !! หากทางสายการบินไทย (TG) มีการประกาศปรับราคาภาษนีํ้ามันเพิ่มขึน้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาทวัรขึ้นโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของไตหวันรวมกับการทองเท่ียวกําหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสนิคาพื้นเมืองใหนักทองเทีย่วทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ ชา
อูหลง, ขนมพายสับปะรด, DUTY FREE, ศูนยสรอยสุขภาพ และรานเครื่องสําอางค 
ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การ
บริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถาหาก
ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัว



 

 

ออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน  
 

** ราคาสําหรับลูกคาท่ีไมตองการตั๋วเครื่องบิน 19,888 บาท ** 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 7,000.- 
ราคานี้รวมรายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวนัละ 
10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน 

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ  

 รวมนํ้าหนักกระเป�าเดนิทางที่สามารถโหลดไดน้ําหนัก 30 กิโลกรัม  

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาไตหวัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ) ตองยื่นวีซา
เขาไตหวันมีคาธรรมเนียม 1,700 บาทตอทาน และคาบรกิารยื่นวีซา 500 บาทตอ
ทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ (สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดง
เลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใชวีซา ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้น
ตามจริง และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด) 

× กระเป�าเดินทางในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรมั/ทาน 
สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด 

× คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

× คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

× ราคานี้ไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,500 NTD /
ทาน/ทริป) ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตอง
เสียคาทิปเทาผูใหญ) 
 

เดินทางขึ้นต่ํา 10 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุก
ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดท่ีีจะประสานงานในการ
เดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการ
เดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบรษิัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา
ทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวร
เต็มจํานวน  

 สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดย
ไมมีเงื่อนไข 



 

 

 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อ
พนักงานขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับ
ใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสยีหายอันเกิดจากความผิดพลาด
จากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึน
ไป และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
หมายเหต ุ: สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู

รวมคณะไมถึง 10 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบั

ข้ึนกอนวันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกนั ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณท่ีีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู 
และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  



 

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมคัคุเทศก และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนาํเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 

10 ชัว่โมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆเปนหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 
500 NTD/ทาน/ราน 

17. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน  

18. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................. วันเดินทาง..................................................... 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ............................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเนื้อวัว  ไมทานเนื้อหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 
       (..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
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