
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CI-202:ไตห้วนั ไทเป ไทจง เกาสง สรุยินัจนัทรา อทุยานอาหลซีนั 4วนั3คนื 
ไทเป วดัหลงซาน ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

วดัพระถงัซมัจ ัง๋ วดัเหวนิหวู ่ หมูบ่า้นสายรุง้ อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั  
เกาสง วดัโฝวกวงซนั เจดยีเ์สอืเจดยีม์งักร  ทนุเท็กซส์กายทาวเวอร ์
ชอ้ปป้ิง>ซเีหมนิตงิ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืหลิว่เหอ 

เมนูพเิศษ: บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั+ปลาประธานาธบิด ี
พกัโรงแรม:พกัเถาหยวน1คนื(อาบน า้แร)่  เจ ีย้อ ี ้1คนื เกาสง 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES บนิตรงสูไ่ทเป บนิกลบัจากเกาสง 
ก าหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน62-มถินุายน63  

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

30พฤศจกิายน-3ธนัวาคม 62 15,888 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

4,500 30 

7-10 ธนัวาคม 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 กมุภาพนัธ ์63 16,888 4,500 30 

8-11 กมุภาพนัธ ์63 18,888 4,500 30 

15-18 กมุภาพนัธ ์63 15,888 4,500 30 

29กมุภาพนัธ-์3มนีาคม 63 16,888 4,500 30 



  
 

7-10 มนีาคม 63 16,888 4,500 30 

14-17 มนีาคม 63 16,888 4,500 30 

21-24 มนีาคม 63 15,888 4,500 30 

28-31 มนีาคม 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-2มถินุายน 63 15,888 4,500 30 

6-9 มถินุายน 63 15,888 4,500 30 

13-16 มถินุายน 63 15,888 4,500 30 

20-23 มถินุายน 63 15,888 4,500 30 

27-30 มถินุายน 63 15,888 4,500 30 

 
BKK–TPE(ไทเป)      CI838 08.35-13.15  

KHH(เกาสง)–BKK   CI839 14.55-17.25 

วนัแรก      สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานเถาหยวน - วดัหลงซาน – ชอ๊ปป้ิงตลาดซเิหมนิตงิ    
                                                                                                                   อาหาร - บรกิารอาหารวา่ง 
05.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 4 เคาเตอรเ์ช็คอนิ S 

สายการบนิ CHINA AIRLINES (รับเอกสารต่างๆพรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบ

จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

08.35 น. เดนิทางสู ่นครไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทีย่วบนิทีC่I838 
**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  

13.15 น.      เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน  
(เวลาทีไ่ตห้วันเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง)  ไตห้วันเป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12
เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉยีงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ 
ราว 78 เกาะ มกีรุงไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุ และเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน 
ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของเกาะ
ไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโตเร็วมาก  
หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ(บรกิารอาหารวา่งบนรถบสั)   
น าทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยูใ่นแถบ
ยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 300รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนีชาวฝเูจี๊ยน
ชว่งปี ค.ศ.1738 เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบชูาสิง่ศักสทิธิต์ามความเชือ่
ของชาจนีมรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพทุธของจนีแตม่ี
ลกูผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวัด
สไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของ
เมอืงไทเปวัดหลงซาน แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แมก่วนอมิเป็น
หลกั แตก่็จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกวา่ 
100องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้
แมท่ับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง,เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สตัย์
และหนา้ทีก่ารงาน และเทพเยว่เ์หล่า หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังดา้น
ความรัก    จากนัน้น าทา่นไดช้อ็ปป้ิงเครือ่งส าอาง Cosmetic และของฝากของไตห้วนั 
ใหท้า่นไดแ้วะชมิและเลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วนั รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหท้กุทา่นได ้
เลอืกซือ้ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน   

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ ยา่นชอ้ปป้ิงของวัยรุน่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของไตห้วัน มฉีายาวา่ 
ฮาราจกูแุหง่ไทเปหรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามสแควรเ์มอืงไทย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงตามตรอกซอกซอย และเป็น
แหลง่นัดเจอกนัของวัยรุน่ มรีา้นคา้รา้นอาหาร แหลง่แฮงเอาต ์ สนิคา้ทีน่ีจ่ะมทีัง้สนิคา้แฟชัน่ทั่วไป และ
สนิคา้แบรนดเ์นม ยงัมรีา้นรองเทา้ใหเ้ลอืกอกีมากมาย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้สไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนที่



  
 

ทา่นรัก รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่ังของญีปุ่่ นรวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ
เชน่,NEWBALANCE,PUMA,ADIDAS,NIKE  
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Eastern Hotel and Resort 
Yangmei/Lidoresort (น า้แรส่ว่นตวั): 

 (ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั 

กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่อง        ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่
                                                                                                                                    เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญอ่นัดับที ่3 
ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูย ์วัฒนธรรมการศกึษาเศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะ
ไตห้วันจ านวนมหาวทิยาลัยและสถาบนัอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ยกวา่เมอืงไทเปเทา่นัน้
ขณะเดยีวกนัยงัเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพทุธศาสนาไตห้วันจัดขึน้
ในวดัเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็นประจ าทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึง่อนัสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอื วา่เป็นเมอืงที่
สะอาดทีส่ดุในไตห้วัน ระหวา่งทางทา่น  จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทีส่วยงาม   
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุสงครามกลางเมอืงของจนี 
เหล่าทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากทีอ่พยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไท
จงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊
มนิตั๋ง บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่งแตม้ ตามผนังและก าแพงในหมู่บา้น ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแก่การ
ถา่ยรปูอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทั่วทัง้หมูบ่า้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหนานโถวน าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขา
สลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ประกอบกบัมทีัศนยีภาพของน ้าและภเูขาทีส่วยงามไมว่า่จะเป็นการชมววิจากทีไ่กลๆ 
หรอืเขา้ไปชมความงดงามของทะเลสาบอยา่งชดิใกล ้ถนนรอบทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กโิลเมตร 
ลักษณะภูมปิระเทศที่โดด  เด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองแลว้คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็น
ทีม่าของนามอันไพเราะว่าสุรยิันจันทราน าท่านสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจั๋งที่

อญัเชญิมาจากชมพทูวปีหลัง   จากนัน้น าท่านนมัสการ ศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่
ซ ึง่ถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมปัิญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย์ และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่
ดา้นหนา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจี๊ยอี ้

   ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ ปลาประธานาธบิด ี
             :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม  Hotel Discover Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัฯจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม         อทุยานแหง่ชาตอิาหลซีนั - เกาสง – วดัโฝวกวงซนั - เจดยีเ์สอืเจดยีม์งักร  
                     หล ิว่เหอไนทม์ารเ์ก็ต                                                                        เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเดนิทางขึน้เขาสู่ อุทยานแห่งชาตอิาหลซีนั อา
หลีซัน (อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ตั ้งอยู่ที่เมืองเจียอี ้
(Chiayi)  ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของการมา
เยอืนที่นี่คอื เดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณ
ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพร่ัง
พรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และ
เดอืน 4เทา่นัน้   น าทา่นเดนิชมดืม่ด ่ากบัธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิ์
อาลซีันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้สนสูงชนั, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และตน้ไม ้
นานาพันธุ์ ซ ึง่เป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก  ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นอ้งซึง่เป็น
ทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ทีท่ะเลสาบแห่งนี ้
พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสนพันปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกันไป ซึง่ตน้
สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้มสวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวาม
สวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



  
 

น าทา่นเดนิทางสูเ่กาสง ระหวา่งทางน าทา่น แวะ ชมิชา ชาทอ้งถิน่ขึน้ชือ่
ของไตห้วัน รสชาตดิดีเีหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 

เดนิทางถงึ เมอืงเกาสง เกาสงเมอืงทางตอนใตข้องไตห้วันและถอืวา่เป็น
จังหวดัทีม่คีนอยูห่นาแน่นมากทีส่ดุเป็นอนัดับ 2 รูจ้ักกนัดใีนเมอืงทา่ที่
ส าคญัและใหญท่ีส่ดุของไตห้วันและยงัเป็นเมอืงอตุสาหกรรม เกาสงเป็น
ชมุชนเกา่แกท่ีเ่ร ิม่จากการเป็นหมูบ่า้นชาวประมงของชนพืน้เมอืง ผา่น
ประวัตศิาสตรห์ลากหลาย และมารุง่เรอืงขึน้ในชว่งการปกครองของญีปุ่่ น 
ซึง่เรยีกทีน่ีว่า่ Takao ตามภาษาพืน้เมอืงเดมิ เป็นชว่งทีญ่ีปุ่่ นครอบครอง
ไตห้วันนีเ้อง ทีเ่กาสงไดรั้บการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งในฐานะฐานทัพเรอื 
เมอืงทา่ และแหลง่อตุสาหกรรมส าคญัเครอืขา่ยทางรถไฟทา่เรอืสมยัใหม ่
โรงงาน โรงกลั่นน ้ามนั สนามบนิ ก็ถกูสรา้งขึน้ในชว่งนี ้หลังสงครามโลก
ครัง้ที ่2 แมจ้ะเสยีหายจากการทิง้ระเบดิ แตท่ีน่ีก่็ไดรั้บการฟ้ืนฟขูึน้อกี
ครัง้ และคงต าแหน่งเมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วันนับตัง้แตนั่น้มา 
น าทา่นนมสัการ วดัโฝวกวงซนั วัดแหง่นีม้ปีระวตัศิาสตรม์ายาวนาน เป็น
วัดทีม่อีาณาเขตกวา้งขวางปกคลมุภเูขาทัง้ลกู นอกจากมอีาณาบรเิวณ
มากมายแลว้ภายในตัววดัยงัมกีารกอ่สรา้งโบสถท์ีส่วยงาม,รปูปัน้พระ
โพธสิตัวอ์งคใ์หญบ่นเขาและรปูปัน้พระอรหันตห์ลายรอ้ยองคร์ายรอบ จน
สมควรแกเ่วลาน่าทา่นเดนิทางไป เจดยีเ์สอืเจดยีม์งักร ตัง้อยูภ่ายใน
ทะเลสาบดอกบวั บรเิวณปากมงักรจะเป็นทางเขา้สูภ่ายในเจดยี ์และ
บรเิวณปาก เสอืจะเป็นทางออก  สามารถขึน้ไปยงัชัน้บนเพือ่ชมทวิทศันร์อบๆบงึทีม่สี ิง่ปลกูสรา้งและวดัตา่งๆ
รอบบรเิวณ เจดยีค์ูแ่หง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึแกเ่ทพเจา้กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัยก์ารเดนิเขา้
ไปทางปากของมงักรและเดนิออกมาทางปากของเสอืถอืเป็นเสมอืนการเปลีย่นจากความโชครา้ยให ้
กลายเป็นความโชคด ี
น าทา่นชอ๊ปป้ิงที ่ตลาดกลางคนืหลิว่เหอ เป็นตลาดไนทม์ารเ์ก็ตชือ่ดังทีส่ดุของเมอืงเกาสง ทีน่ีม่อีาหาร
ไตห้วันขายอยูท่กุเมนู รวมทัง้เมนูยอดฮติตา่งๆของเมอืงเกาสงดว้ย   ทีม่ขีายทกุสิง่อยา่ง ตัง้แต ่ของกนิเลน่ 
อาหาร เครือ่งดืม่ คาเฟ่ ของเลน่ ของสะสม ของฝาก ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ขา้วของเครือ่งใช ้

ตา่งๆ โดยเฉพาะอาหารทอ้งถิน่ทีท่ ามาจากอาหารทะเล  
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Hope fine hall Business หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
                  

วนัทีส่ ี ่          Tuntex 85 Sky Tower - สนามบนิเถาหยวน  - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ           เชา้,--                                                                        

เชา้   อาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึทนุเท็กซส์กายทาวเวอร ์(Tuntex 85 Sky 
Tower) (ถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้) เป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุของเมอืงเกาสง 
ปัจจบุนัสงูเป็นอนัดบั 2ของไตห้วัน ออกแบบโดยตามลกัษณะของตัวอกัษร

จนี (高)ทีเ่ป็นตวัแรกของชือ่เมอืงเกาสง  มรีปูรา่งคลา้ยกบัปีรามดิทีม่มีงกฏุ

อนัใหญย่กัษ์ขนาด 3ชัน้ อยูท่ีด่า้นบนสดุท าใหเ้รยีกตกึนีว้า่ 85 ชัน้ แตช่ัน้ที่
เปิดใหช้มววิจะอยูท่ีช่ัน้ 74 แตก่็เป็นจดุชมววิทีส่งูทีส่ดุของเมอืงเกาสง โดย
จะมรีา้นอาหาร และคาเฟ่อยูด่ว้ยและตกึนีป้ระกอบไปดว้ยโรงแรม,หา้ง,
ออฟฟิศ,ทีอ่ยูอ่าศัย และจดุชมววิ(ไมร่วมคา่ขึน้ชมววิ) 

  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเกาสง 
14.55 น.  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES  เทีย่วบนิที ่ CI839  

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  

17.25  น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
........................................ 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  



  
 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
***หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้ง
จา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ–ไทเป เกาสง่–กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพ่กั3คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  

อาหารทวัร ์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่
มคัคเุทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 

โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษี
น ้ามนัของสายการบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอื
เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  นักทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,400 NT ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
การบรกิาร  ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่  
 

 เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการ
ช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบ
ช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง
ได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  



  
 

7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


