
 

 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินเถาหยวน  –  ผหูล่ี – (อาบน ้าแร่ธรรมชาติภายในห้อง)  
04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั และอ านวย
ความสะดวก 

07.25 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไต้หวนั โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 634 
11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และพธิกีารทางศุลกากร  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร --- พระโดดก าแพง+ขาปยูกัษ์ 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองผหูล่ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีไ่ด้ขึน้ชื่อ

ว่ามอีากาศที่บรสิุทธิท์ี่สุดของไต้หวนั เนื่องจากเป็นเมอืงที่อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบด้วย
ภูเขาสงูแปดทศิ และยงัเป็นเมอืงทีม่แีหล่งน ้าแร่ทีด่ทีีสุ่ดของไตห้วนัอกีดว้ย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 
www.taii.com.tw/en/room.php 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดย การแช่น ้าแร่
ธรรมชาต ิ(ในห้องส่วนตวั) เชื่อกนัว่าแร่ธาตุในน ้าแร่นี้จะช่วยบ ารุงสุขภาพ ท าให้ระบบ
โลหติหมุนเวยีนดขีึน้ ท าใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่สวยงาม *** 
(หมายเหตุ : กรณุาจดักระเป๋าส ารองใบเลก็ ส าหรบัการเข้าพกั 1 คืน ท่ีอาหลีซนั
พร้อมเตรียมผ้าขนหนูผืนใหญ่ และอุปกรณ์กนัหนาวให้พร้อม ส่วนกระเป๋าหลกั
เกบ็ไว้บนรถโค้ช เน่ืองจากโรงแรมบนอาหลีซนัไม่มีลิฟท์ให้บริการ) 

วนัท่ีสอง ผูหล่ี – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วดัพระถังซัมจัง๋) –            
ชิมชาอู่หลง – เจียอ๋ี – อทุยานอาหลีซนั (เดินชมป่าสน 2,000 ปี) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านกราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี ่ศาลเจ้ากวนอู เทพเจา้แห่งความซื่อสตัย ์และศาลเจ้า
ขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา รวมถึงสงิห์โตหนิอ่อน 2 ตวั ซึ่งตัง้อยู่หน้าวดัมมีูลค่าตวัละ         
หนึ่งลา้นเหรยีญไตห้วนั จากนัน้น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เพื่อชมความ
สวยงามของทะเลสาบทีโ่อบลอ้มไปดว้ยขนุเขาอนัสวยงาม  
น าท่านชม วดัพระถงัซมัจัง๋ เพือ่นมสัการพระอฐัขิองพระถงัซมัจัง๋  
จากนั ้นน าท่านไป  ชิมชาอูหลง  ซึ่งชาอูหลงมีต้นก าเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่                  
จงัหวดัหนันโถว เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้อง
ปลูกบนภูเขาสงูของจงัหวดัหนนัโถวทีค่วามสงูเหนือระดบัน ้าทะเล 2,000 เมตร ขึน้ไป  

 

http://www.taii.com.tw/en/room.php


 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร --- EINHAN HOTEL 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานอาหลีซัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมงครึ่ง)                  

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเกาะไต้หวนั ตัง้แต่สมยัทีญ่ี่ปุ่ นยงัปกครองอยู่ 
มทีัง้นักเขยีน และศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจาก       
มธีรรมชาตทิี่สมบูรณ์ น าท่าน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทวิสนตัง้เรยีงราย พริ้วตามลม             
มหีมอกจางๆ เหมาะแก่การเกบ็ภาพไวใ้นความทรงจ า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร --- หวัซนิหยวน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั WUN-SUN HOTEL หรือเทียบเท่า 3+ ดาว 
http://www.xn--rht54sl46a2kk.tw 

วนัท่ีสาม อุทยานอาหลีซัน  – นัง่รถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) – ไทจง – นัง่รถไฟ         
หวัจรวด (ไทจง – ไทเป) – นัง่รถไฟ MRT– แหล่งช้อปป้ิงซีเหมินติง  

04.30 น.  น าท่าน นัง่รถไฟโบราณ เป็นรถไฟเลก็โบราณที่ญี่ปุ่ นทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว ้และ
ยงัเป็นรถไฟเลก็ทีใ่นปัจจุบนัยงัเหลอือยู่ 1 ใน 3 แห่งของโลก เพือ่เดนิทางขึน้ไปถงึยอด
ของเทอืกเขาอาหลซีนัชมความงดงามของพระอาทติยข์ึน้จากขอบฟ้าหลงัเทอืกเขาทีสู่ง
ทีสุ่ดในไต้หวนั (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  มวีวิทวิทศัน์เป็นทะเลหมอก และขุนเขาที่ตัง้
เป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์จากนัน้เดินทาง
กลบัโรงแรมทีพ่กั 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร --- หวัซนิหยวน 
 

น า
ท่
า
น
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เพื่อนัง่ รถไฟหัวจรวด จากสถานีไทจงถึงสถานีไทเป 
สมัผสัความเรว็กว่า 250 กโิลเมตรต่อชัว่โมง  
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร --- ตงหยวน 
บ่าย เดนิทางถงึ เมืองไทเป จากนัน้น าทุกท่าน นัง่รถไฟ MRT ไปช้อปป้ิงตามอธัยาศยักนั

ต่ อที่  แห ล่ ง ช้ อป ป้ิ ง ซี เห มิน ติ ง  เป รียบ เสมือนสยามสแควร์ ในกรุ ง เทพ ฯ                   
แหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีทัง้ร้านค้า ร้านของฝาก 
ร้านกิ๊ฟช็อปมากมาย โดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ โอนิซึกะ ไทเกอร์ที่ก าลังได้รับ          
ความนิยมทีเ่มอืงไทย เป็นรองเทา้จากประเทศญีปุ่่ นทีไ่ตห้วนัขายในราคาไม่แพง         

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารภตัตาคาร --- บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู + ไอศครมี 
Haagen-Dazs 

http://www.文山賓館.tw/


 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 
https://www.platinumhotel.com.tw/ 
(หมายเหตุ : กรุณาเตรยีมกระเป๋าใบเลก็ เพือ่ความสะดวกในการขึน้รถไฟ ส าหรบัการ
เขา้พกั 1 คนื ทีฮ่วัเหลยีน ส่วนกระเป๋าใหญ่ฝากไวท้ีโ่รงแรม) 

วนัท่ีส่ี ไทเป – อุทยานเย๋หล่ิว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – นัง่รถไฟด่วน  (ไทเป-ฮัว
เหลียน)  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานเย๋หล่ิว อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวนั 
มลีกัษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครัง้ที่เกาะไต้หวนัเริม่ดนัตวัจากใต้ทะเล        
ขึ้นสู่ผวิน ้า การเซาะกร่อนของน ้าทะเล และลมทะเล ท าให้เกิดโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง
ลกัษณะต่างๆ โดยเฉพาะหนิ รูปเศยีรพระราชนิีอลซิเบธ ซึ่งมชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 
ทีน่ี่ยงัมรีา้นค้าต่างๆ มากมาย ทีข่ายของแห้งที่มาจากทะเลใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเลอืกชมิ
ไดอ้ย่างจุใจ  
 
 
 
 

 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ตัง้อยู่ที่ชานเมืองไทเป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็น
สถานที่เก็บศิลปวตัถุ และผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิ้นมคีวามเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี  ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้กว่า 620,000 ชิ้น            
จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทัง้ยุคทองทัง้ 5 แห่ง เนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บ
รวบรวมไวม้จี านวนมาก จงึต้องมกีารผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนในการจดัวางใหช้ม แต่วตัถุ
โบราณชิ้นเอกที่มชีื่อเสยีง เช่น เรอืแกะสลกัจากลูกวอลนัท หยกผกักาดขาว และหยก     
สนี ้าตาลเหมอืนหมสูามชัน้จะมใีหช้มตลอดปี  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร --- อาหารทะเล+ กุง้มงักรไตห้วนั 
บ่าย น าท่านเดินทาง นัง่รถไฟด่วน สู่ เมอืงฮวาเหลียน (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่โมง) หรอื

เมืองหลวงฝัง่ตะวันออกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์       
ของเทอืกเขา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร --- บุฟเฟ่ตส์ลดั + สเตก็จานรอ้น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั AZURE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
http://www.azurehotel.com.tw/        

 

https://www.platinumhotel.com.tw/
http://www.azurehotel.com.tw/


 

วนัท่ีห้า ฮวัเหลียน – อทุยานแห่งชาติทาโรโกะ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) –  โรงงานขนมโม
จิ – นัง่รถไฟด่วน (ฮวัเหลียน – ไทเป) – ซ่ือหลินไนท์มารเ์กต็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาติทาโรโกะ (การเขา้ชมอุทยานขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
หากเกดิฝนตกหนกัหรอืทศันวสิยัไม่เอือ้ต่อการท่องเทีย่วทางอุทยานจะปิดโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า)  เป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดบั 2 ของไต้หวนั ค าว่าทาโรโกะ มาจาก
ภาษาของชาวพืน้เมอืง มคีวามหมายว่า ภูเขาทีย่ิง่ใหญ่ ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นสถานที่
ทีม่ทีศันียภาพของภูเขา และแก่งหนิอ่อนทีส่วยงามเป็นเอกลกัษณ์ ประกอบดว้ยหน้าผา
สูงชนั มีหุบเขาลึก มลี าธาร และน ้าตก ก้อนหนิที่ถูกน ้าในล าธารกดักร่อนจนกลมมน      
จุดชมวิวที่น่าประทับใจในเขตอุทยานได้แก่ หน้าผาโพรงนกนางแอ่น สะพานซือมู่ 
น ้าตกชางชุน และทาโรโกะ จอรจ์ หรอืช่องแคบหนิอ่อน  
 
 
 

 
 

น าท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานขนมโมจิ เป็นแหล่งรวมโมจิซึ่งมีต้นต าหรบัจากญี่ปุ่ น     
ท่านสามารถถ่ายรูปกบัร้านที่มกีารตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่ น อีกทัง้ยงัสามารถเลือกซื้อโมจิ
หลากหลายชนิดอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร --- อาหารพืน้เมอืง ไท่ผงิหยาง   
บ่าย  น าท่านเดนิทาง นัง่รถไฟด่วน สู ่เมอืงไทเป  (ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง) 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที่ ซ่ือหลินไนท์มารเ์กต็ ที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด ในเมอืง
ไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คอื ตลาดอาหารพืน้เมอืง และตลาดคนเดนิอาหารพื้นเมอืงที่
ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวนัคอื เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวนัแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาตขิอง
เต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวนั และยงัมเีครื่องดื่มอกีชนิดที่มตี้นก าเนิดที่ไต้หวนั
คอื ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดนิกม็สีนิค้าหลากหลายชนิดตัง้แต่ราคาถูกถงึราคาปาน
กลาง มทีัง้สนิคา้เสือ้ผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กฬีายีห่อ้ต่างๆ และของใช้
อื่นๆ อกีมากมาย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 
https://www.platinumhotel.com.tw/ 
 

https://www.platinumhotel.com.tw/


 

วนัท่ีหก ไทเป – ตึกไทเป  101 (ชมวิวชั ้น  89) – ร้านขนมเค้กสับปะรด  – หอท่ีระลึก           
เจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านนอก ) – วัดหลงซันซ่ือ– มิตซุยเอาท์เล็ต พาร์ค– 
สนามบินเถาหยวน – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ตึกไทเป  101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ  ชมวิวชัน้  89     
และพบกบัระบบป้องกนัแผ่นดินไหวที่เรยีกว่า “Damper” เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชัน้ 89 เพื่อคอยท าหน้าที่
ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว จากนัน้พาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวนัที่      
ร้านขนมเค้กสับปะรด  ซึ่งท าจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่ม ี        
เนื้อละเอยีดนุ่มนวล มรีสชาตทิี่อร่อย และมแีพค็เกจทีอ่อกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะ 
ทีจ่ะเป็นของฝากอย่างด ี
 
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร --- เสีย่วหลงเปา 
บ่าย น าท่านชม หอท่ีระลึกเจียงไคเช็ค (ด้านนอก) ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทัง้หลงั ให้ท่าน

ศกึษาชวีประวตั ิและผลงานของอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ดา้นบนหอทีร่ะลกึมรีูป
ปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ในโถงใหญ่ชัน้บน ชัน้ล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการ 
และขา้วของเครื่องใช้ของอดตีผู้น า มลีกัษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทียนถนัที่ปักกิ่ง 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงมากของเมอืงไทเปด้านขา้งของหออนุสรณ์ เป็นหอ
แสดงดนตร ีและโรงละครแห่งชาตขินาดใหญ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจนี  
น าท่านกราบไหว้ขอพรพระโพธสิตัว์กวนอมิที่ วดัหลงซนัซ่ือ เป็นวดัศกัดิส์ทิธิเ์ก่าแก่
โบราณอายุ 260 ปี สร้างตัง้แต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว ้      
และสวดมนต์กันเป็นจ านวนมาก วดันี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครัง้จากความเสียหาย      
ที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครัง้ที่  2 ซึ่งวดันี้เสียหาย
ทัง้หมด แต่เกดิสิง่อศัจรรยค์อื องคพ์ระโพธิสตัวก์วนอมิ กลบัไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ต่
นิดเดยีว นอกจากนี้ยงัมเีทพเจา้ของลทัธเิต๋าอกีหลายองคใ์หไ้ดก้ราบไหวข้อพร  
จากนัน้ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที ่      
มิตซุยเอาท์เล็ต พาร์ค โดยมีสินค้าแฟชัน่ให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ เช่น ISSEY 
MIYAKE, ANNA SUI, VERSACE, MICHAEL KORS, KATE SPADE, AMANI 
OUTLET และอื่นๆ อกีมากมาย  
 



 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางไป สนามบินเถาหยวน   
20.10 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 635 
23.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

  



 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง : 7-12, 14-19, 21-26 มกราคม 
                 4-9, 11-16, 18-23 กมุภาพนัธ ์

3-8, 10-15, 17-22, 24-29 มีนาคม  
 

 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัร ์และช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ ากว่า  10 ท่าน              
โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง
, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลิกเที่ยวบิน          
และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และเสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน 45,900.- 34,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม 45,900.- 34,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 45,900.- 34,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 34,500.- 26,500.- 
พกัห้องเด่ียวเพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 

- ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์จากเมอืงไทย และ มคัคุเทศก์ ประเทศไต้หวนั ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอย

ดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร          

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนดคือ 20 กิโลกรมั         

ต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 



 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิในการเปลี่ยน

ตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทย ก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กทีส่ามารถน า

ขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง       

ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 

**ส าหรบัลูกค้าท่ีถือสญัชาติไทย เข้าประเทศไต้หวนัไม่ต้องท าวีซ่า** 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


