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TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลทไ์ตห้วนั  

ทาโรโกะ อาหลีซ่นั เยห๋ลิว่ สรุยินัจนัทรา เกาสง 

6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

    
 

             รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ไฮไลทท์ีค่ณุไมค่วรพลาดรายการนี ้!!!  
 

• ชมป่าสนพนัปี อทุยานอาหลีซ่นั ... พรอ้มน ัง่รถไฟโบราณบนอาหลีซ่นั 
• ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
• อาบนํา้แรแ่บบบรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกัโรงแรม 5 ดาวไตห้วนั 
• พกัใน EDA WORLD อาณาจกัรครบทกุความบนัเทงิ ทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั 
• ชมความอลงัการของพทุธศาสนาที ่วดัโฝวกวงซนั เมอืงเกาสง 
• อลงัการอทุยานภเูขาหนิออ่น  ..  อทุยานทาโรโกะ เมอืงฮวัเหลยีน 
• ชมความงามธรรมชาตทิี ่.. อทุยานเย๋หลิว่ 
• น ัง่รถไฟท ัง้ 3 Gen ของไตห้วนั รถไฟโบราณอาหลีซ่นั,รถไฟหวัจรวด HSR,รถไฟดว่น TRA 
• พเิศษ !! ชมววิไทเปจากบนตกึ TAIPEI 101 พรอ้มรบัประทานอาหารบรรยากาศสดุหรบูนช ัน้86 
• อาหารพเิศษ !!  พระกระโดดกําแพง , สกุี ้ชาบไูตห้วนั Takao , กุง้มงักรไตห้วนั   
 

 

          กําหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  12 – 17 เม.ย. 62 , 13 – 18 เม.ย. 62 (สงกรานต)์                   ราคาทา่นละ 42,888 .- 

วนัที ่  14 – 19 เม.ย. 62     (สงกรานต ์เปิดกรุป๊เพ ิม่ !!)                      ราคาทา่นละ 38,888 .- 

 
 

 ราคาเพยีง 38,888.- 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วัน (สนามบนิเถาหยวน) 

TG634 07.10 – 11.50 เดนิทางเมอืงเจยีอี ้– หมู่บา้นไมฮ้โินก ิ  
✈ snack O 

ORIENT LUXURY 

HOTEL CHIAYI  

หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

2 

อุทยานอาหลีซ่นั – นัง้รถไฟโบราณอาหลีซ่นั – เดนิทางเมอืงเกาสง 

EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเขา้สวนสนุก) – EDA Outlet mall  

พักใน EDA WORLD  

O O X 
EDA SKYLARK HOTEL

หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 

วัดโฝวกวงซนั – เดนิทางเมอืงหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสรุยิัน 

จันทรา – วัดพระถัมซําจั๋ง – วัดเหวนิหวู่ – เดนิทางเมืองไถจง – 

อาบน้ําแร่ภายในหอ้งพัก 

O O O 
THE SUN HOTSPRING 

หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

4 

เดนิทางเมอืงไทเป – Germanium Power – ตกึไทเป 101 ไม่รวม

ชมววิชัน้ 89 – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – น่ังรถไฟดว่น (TRA) สู่

เมอืงฮัวเหลยีน   

O O O 

LEA LEA GARDEN  

HOTEL HUALIEN  

หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 
อุทยานทาโรโกะ – น่ังรถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พาย

สบัปะรด – ซเีหมนิตงิ  
O O O 

LEA LEA GARDEN  

HOTEL TAIPEI  4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน – อทยุานเย๋หลิว่ –ชอ้ปป้ิงเครอืงสาํอางคไ์ตห้วัน – 

น่ังรถไฟหัวจรวด (HSR) สูเ่มอืงเถาหยวน - ไตห้วัน (สนามบนิเถา

หยวน) – กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู ิ) TG635 20.10-23.00 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง  

 

วนัที ่1:  
กรงุเทพ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) TG634 07.10 – 11.50 
เดนิทางเมอืงเจยีอี ้– หมูบ่า้นไมฮ้โินก ิ  

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

กระเป๋า 30 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

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

11.50 น. 
ถงึทา่อากาศ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 
ชัว่โมง) พาทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั บรกิารอาหารวา่งแบบปิคนคิบนรถ  (แฮมเบอรเ์กอร+์เครือ่งดืม่) 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงเจยีอี ้นํา

ทา่นเทีย่วชม หมูบ่า้นไมฮ้โินก ิเป็นหมู่บา้นจําลอง

แบบญีปุ่่ นดัง้เดมิเนื่องจากเมอืงเจยีอีน้ี้เป็นเมืองทีต่ัง้

ของอุทยานอาหลี่ซันที่ในยุคสมัยญี่ปุ่ นปกครอง

ไตห้วันใชเ้มืองนี้เป็นสถานที่อยู่อาศัยของเหล่า

ทหารญี่ปุ่ นและในอดีตมีการสรา้งทางรถไฟจาก

เมืองเจียอี้ข ึน้สูภู่เขาอาหลีซ่ันเพื่อใชล้ําเลยีงไมส้น

พันปีของไตห้วันลงมายังพื้นล่าง ทําใหเ้มืองเจียอี้

ยังคงมีกลิน่อายวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นหลงเหลืออยู่

บา้ง ภายในจะเป็นรา้นคา้ขายของสไตลญ์ีปุ่่ น 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
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       นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL CHIAYI  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

วนัที ่2:  
อุทยานอาหลีซ่นั – น ัง้รถไฟโบราณอาหลีซ่นั – เดนิทางเมอืงเกาสง 
EDA WORLD (ไมร่วมบตัรเขา้สวนสนกุ) – EDA Outlet mall  - พกัใน EDA WORLD 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่นั ทีม่คีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลกว่า 2,200 เมตร (ใชเ้วลา

น่ังรถขึน้เขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหว่างทางทีว่ ิง่ข ึน้เขาสงูไปเรื่อยๆ ท่านจะไดช้มววิภูเขาสงูเรียงรายกัน

ไตต่วักนัสลบักบักอ้นเมฆเป็นววิทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจยิง่นัก เดนิทางเขา้สูอุ่ทยานอาหลีซ่นั เป็นอุทยานทีม่คีวาม

สวยงามและมชีือ่เสยีงโดง่ดงัมากของไตห้วัน นําทา่นเดนิชมป่าสนพันปีเป็นลกัษณะทางเดนิข ึน้ลงไล่ระดับ

แบบขัน้บันไดสลบัทางราบสองขา้งทางเป็นป่าสนพันปีลอ้มรอบเป็นบรเิวณกวา้ง ป่าสนแห่งนี้มอีายุมากกว่า 

100 ปี ทา่นจะถา่ยรูปรอบๆ พรอ้มกบัเดนิชวิกับอากาศเย็นสบายสดูโอโซนไดอ้ย่างเต็มที ่จากนัน้ นําท่าน

น ัง่รถไฟโบราณอาหลีซ่นั เสน้ทางรถไฟสายอาหลีซ่นัทีญ่ีปุ่่ นมกีารสรา้งข ึน้ตัง้แต่ คศ.1912 ในสมัยทีย่ัง

ปกครองไตห้วัน เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางลําเลยีงไมส้นใหญ่บนเขาอาหลีซ่ันลงมายังพื้นทีด่า้นล่าง เสน้ทาง

รถไฟสายนี้สงูเป็นอันดบัที ่13 ของโลก และสงูเป็นอันดบั 2 ของเอเชยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหลีซ่นั) 

 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงเกาสง เมอืงทา่ใหญ่ทีส่ดุของไตห้วัน จากนัน้นําทา่นเขา้สู ่EDA WORLD อาณาจักร

ขนาดใหญ่ครบวงจร  ภายในมีทัง้หา้งสรรพสนิคา้, สวนสนุก, โรงเรียน, มหาวทิยาลัย, โรงพยาบาล, 

โรงแรม, สนามกอลฟ์และสิง่อํานวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมายทีถ่กูยกมาตัง้ไวใ้นบรเิวณเดยีวกันในเนื้อ

ทีเ่กอืบ 600 ไร่ เปรียบไดว้่า EDA WORLD คอืเมืองขนาดย่อมๆ น่ันเอง ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกับเอา้ทเ์ลท

มอลลแ์ห่งแรกและใหญ่ที่สุดของไตห้วันที่มีรา้นคา้ชัน้นํามากกว่า 300 แบรนดค์วามยาวของตัวหา้ง

มากกว่า 2 กโิลเมตร  (ไม่รวมบัตรคา่เขา้ Theme Park)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงใน EDA WORLD 
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           นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  EDA SKYLARK HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัที ่3:  
วดัโฝวกวงซนั – เดนิทางเมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดั

พระถมัซําจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– เดนิทางเมอืงไถจง – อาบนํา้แรภ่ายในหอ้งพกั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่วดัโฝวกวงซนั  ในปีพ. ศ. 2510 

ท่านเจา้อาวาส Hsing Yun ไดซ้ือ้พื้นทีก่ว่า 

300,000 ตารางเมตรในเขต ตา้ซู่  เขตเกา

สงเพือ่เป็นทีต่ัง้ของอาราม วัดและองคก์รได ้

ก่อตัง้ข ึน้อีกใน 173 ประเทศทั่วโลกและ

ปัจจุบันมอีารามมากกว่า 3,500 แห่งทั่วโลก 

องค์กรใหค้วามสําคัญกับการศึกษาและ

บรกิารรักษามหาวทิยาลัยมหาวทิยาลัยพุทธ

หอ้งสมุดสํานักพมิพศ์ูนยแ์ปลภาษาหอศลิป์

ศ ิลปะการ ทําชาและคลินิกการแพทย์

เคลือ่นที่ นอกจากนี้ยังไดจ้ัดตัง้หอ้งสําหรับ

เด็ ก ห ้อ ง เก ษี ย ณโ ร ง เ รี ย นมั ธ ยม แ ล ะ

สถานีโทรทศันเ์ป็นตน้ นําท่านเทีย่วชม ในสว่นของพพิธิภัณฑพ์ุทธศาสนาดา้นในตัวอาคารจะมีหอ้งเสยีง

ของหัวใจทีใ่ชข้อพรจากองคพ์ระโพธสิตัวก์วนอมิ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูเ่มืองหนานโถว นําท่าน ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซ ึง่เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่เกดิข ึน้ตาม

ธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสูง

ทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึง่บนเหมือนพระอาทติย ์ครึง่ล่างเหมือนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ําลังประกบกันอยู่

และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีังกรลอ้มรอบ พื้นทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรับพลังมังกรทีส่มบูรณ์ทีส่ดุของ

ไตห้วัน   นําทา่นน่ังเรอืยอรช์แบบสว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนัน้

นําท่านสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวีปและยัง

เป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอีกดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกับมุมทีสวยทีสุ่ดของทะเลสาบสรุยิัน จันทรา  

จากนัน้นําทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัด ิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู 

เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์และเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ลา่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ที่

มชีือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีว่ัดหลงซนัไทเป วัดนี้ถอืว่าเป็นจุดศนูยร์วมของเทพเจา้สาํคญัทีท่า่นสามารถ

มาขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาทีว่ัดนี้ ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไม่หมดแคน่ี้ยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีต่ัง้อยู่หนา้

วัด ซึง่มมีูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลงัใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูอ่กี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
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นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  THE SUN HOTSPRING HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

*** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้จากการเดนิทางดว้ยการแชนํ่า้แร ่

แบบบรรยากาศสว่นตวัภายในหอ้งพกั *** 

 

วนัที ่4:  
เดนิทางเมอืงไทเป – Germanium Power – ตกึไทเป 101 ไมร่วมชมววิช ัน้ 89 – 

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – น ัง่รถไฟดว่น (TRA) สูเ่มอืงฮวัเหลยีน   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มืองไทเป เมืองหลวงไตห้วัน นําท่าน ชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรื่องสรอ้ย

ขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตเุจอมาเนี่ยม ทีม่ีคุณสมบัต ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดี

ข ึน้ เพิม่ความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน้ําลกึทีเ่ป็นอัญมณีลํ้า

คา่ทีห่ายากซึง่มอียู่ไม่กีท่ีใ่นโลก  

กลางวนั 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! ภตัตาคารสดุหรบูนช ัน้ 86 ตกึไทเป 101  

** ทา่นจะไดช้มววิเมอืงไทเปจากช ัน้ 86 ของตกึไทเป 101 แบบววิพาโนรามา ** 

 นําทา่นถา่ยรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้

ไม่มรีูปคูก่บัตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ทา่นมายังไม่ถงึไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนี้แสดงถงึความสามารถ

ทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี้ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาด

ใหญ่หนักกว่า 660 ตนัทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตวัตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและใน

อดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไม่

รวมคา่ข ึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ข ึน้จุดชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งข ึน้เพื่อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ใชเ้วลาใน

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

ประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่าํคญัคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึ

รูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลงิ หรือมาดามของท่านเจียงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไม่ไดม้ีแค่รูปภาพ

เทา่นัน้ทีเ่ล่าเรื่องราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสนุประจํา

ตําแหน่งทีจ่ัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถา่ยรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวัตศิาสตรไ์ป

พรอ้มกับส ิง่เหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญคือบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีต

ประธานาธบิดเีจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดงความ

เคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! พระกระโดดกําแพง  

 หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮัวเหลยีน โดยการน ัง่รถไฟดว่น TRA (Taiwan Railways) 

       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  LEA LEA GARDEN HOTEL HUALIEN หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัที ่5:  อุทยานทาโรโกะ – น ัง่รถไฟ TRA สูไ่ทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – ซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้สู่ อุทยานทาโรโกะ ซึง่เป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอุทยานแห่งชาตทิัง้หมดของ

ไตห้วัน  ทีม่อีาณาเขตครอบคลมุพืน้ทีส่ามเมอืง ไดแ้ก ่ฮัวเหลยีน หนานโถว และไถจง เป็นลักษณะถนนที่

ตดัลดัเลาะคดโคง้ไปมาตามแนวหนา้ผาและหุบเขาหนิอ่อน ทีน่ี่ถอืว่าเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีท่่านตอ้งมาเห็น

ดว้ยตวัทา่นเองเพราะหากทา่นดเูพยีงรปูจากรปูถา่ย ทา่นจะไม่เห็นถงึความอลงัการและยิง่ใหญ่ของอุทยาน

ทาโรโกะไดเ้ลย ยิง่ทา่นไดช้มววิทีน่ี่แบบมุม bird eye view 360 องศา ทา่นถงึจะเก็บไดค้รบทุกความรูส้กึ

ของการมาเยอืนอุทยานทาโรโกะ                           

*** หมายเหตุ หากอุทยานปิดเนือ่งจากเกดิภยัธรรมชาต ิ หรอืประเมนิสถานการณ์แลว้ไม่

ปลอดภยัทางบรษิทัทวัรจ์ะเปลีย่นเสน้ทางในการเทีย่วชมอุทยานทาโรโกะ โดยคํานงึถงึความ

ปลอดภยัของทา่นเป็นหลกั ***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 เดนิทางกลบัสูไ่ทเปโดยรถไฟดว่น TRA (ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชม.) ถงึไทเปนําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก 

ที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่ือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรียบเสมือนขนมประจําชาตเิลยก็ว่าได ้

แนะนําใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็น

ตน้) ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงย่าน ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยก็ว่าได ้

หากเปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกบัเกาหลกี็คอืเมียงดงไตห้วัน ดา้น

ในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยังมีสนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แต่

ทีน่ี่ไม่ไดม้แีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนํา

ว่าพลาดไม่ไดก้บัเมนู น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ตํารับของเมนูนี้อยู่ทีซ่เีหมนิตงิ

นี่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ !! TAKAO ... เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น 
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       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  LEA LEA HOTEL TAIPEI หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

วนัที ่6:  

หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ลิว่ –ชอ้ปป้ิงเครอืงสําอางคไ์ตห้วนั – น ัง่รถไฟหวัจรวด 

(HSR) สูเ่มอืงเถาหยวน-ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน)–กรงุเทพ (สนามบนิสุวรรณภูม ิ) 

TG635 20.10-23.00 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู ่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทาง

รถไฟแห่งแรกของไตห้วันทีส่รา้งข ึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองทีม่ีชือ่เสยีง

ตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้

ทีห่มู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่ีการขายของพื้นเมือง ทัง้ขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมือง

หรอืทีเ่ราเขา้ใจกนัง่ายๆ คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยังมีโลเกชัน่ความสวยงามและโดด

เดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนไดร้ับคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายทําซรีี่ยเ์กาหล ีซรีี่ยไ์ตห้วันและการต์ูนแอนิ

เมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของ

หมู่บา้นจิว่เฟ่ินจากการต์ูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรือถ่ายรูปอีกแห่ง

หนึ่งของไตห้วัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมู่บา้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทติย์จะตอ้ง

เปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ข ึน้และลงเหมือนคนทอ้งถิน่ ท่านจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่

และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***  นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิย๋หลิว่ อุทยาน

แห่งนี้ตัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของ

น้ําทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ทีเ่กดิข ึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตา

ทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! กุง้มงักรไตห้วนั  

 นําทา่นแวะชม ชอ้ปป้ิงเครือ่งสําอางคไ์ตห้วนั ศูนยร์วมเครื่องสําอางคช์ือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลาย

แบรนด ์ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟไทเปเมนสเตชัน่เพื่อ 

น ัง่รถไฟหวัจรวด (HSR) หรอื รถไฟชนิคนัเซ็นไตห้วนั 

สูเ่มือง เถาหยวน ใชเ้วลาน่ังรถไฟประมาณ 19 นาที หาก

น่ังรถบัสตอ้งใชเ้วลาถงึ 1 ชม. รถไฟหัวจรวดของไตห้วัน

เป็นเทคโนโลยีแบบชนิคันเซ็นของญี่ปุ่ นรุ่น Shinkansen 

700 T ความเร็วเต็มสปีดจะอยู่ที ่300 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

เป็นรถไฟรุ่นที่มีความเร็วตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเลย

ทเีดยีว ...  

20.10 น. 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วนั อําลากรุงไทเป 

เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS (รวมน้ําหนักกระเป๋า 30 Kg) เทีย่วบนิ
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ที ่TG635 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

23.00 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 
 

 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลทไ์ตห้วนั 6 วนั 5 คนื TG  

 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

 
12 – 17 เม.ย.  62 

(สงกรานต)์ 
 

42,888.- 42,888.- 42,888.- 8,500.- xxx 

 
13 – 18 เม.ย. 62 

(สงกรานต)์ 
 

42,888.- 42,888.- 42,888.- 8,500.- xxx 

 
14 – 19 เม.ย. 62 

(สงกรานต)์ 
 

38,888.- 38,888.- 38,888.- 8,000.- xxx 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,000.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วกําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศูนยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จําเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นรฐับาลทุก

รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 

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

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็ค

ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 15,000.- บาท  

     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 20 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 20 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพ่ักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจํา หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. รวมน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ํ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน้ําหนักตามสายการ

บนิกําหนด 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

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

8. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ไตห้วนั สาํหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ไตห้วันมคีา่ธรรมเนียม 

1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทําการ (สําหรับ

พาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชว้ีซ่า ทางบรษัิทขอเก็บค่าวีซ่าที่

เกดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) 

 

หมายเหต ุ
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1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ

มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

**สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคน

เขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้ส ิน้** 
 


