
 
 
 
 

 
 
 

ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน 

เดินทาง 12 – 16 เมษายน 2566 

 
 

 

 

นั่งรถไฟชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน ผ่อนคลายกับออนเซ็นแบบส่วนตัวในห้องพัก  

 

 

 

 

 

 บินตรงเชียงใหม่ – ไทเป 

 แช่น ้ำแรส่่วนตัวในห้องพัก 

 ปล่อยโคมผิงซ ี

 ชิม ช้อป ชิว ที่ซีเหมินติง และซื่อหลินไนทม์ำร์

เก็ต 

 นั่งรถไฟโบรำณอำลีซำน 

 ไหว้พระขอพรวัดหลงซำน 

 ล่องเรือทะเลสำบสุริยันจันทรำ 

 ช้อปปิ้งแบรนด์ดังที่ Gloria outlet  

 

พเิศษ!! เม่ือจองและช ำระ

เงนิภำยใน 28 กุมภำพันธ์ น้ี 

รับส่วนลด 800 บำทต่อท่ำน 



 
 
 
 

 
 
 

12 เมษายน 2566 เชียงใหม่ – ไทเป – ไทจง  

10.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย  

   (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง [สําคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้ 

    นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษ จับปรับได้]  

13.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD) เที่ยวบินที่ FD242 (นํ้าหนักกระเป๋า 20 kg. )  

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความ 
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
และศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (โต๊ะจีน)   จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองไทจง 

21.45 น. คณะเดินทางถึง ไทจง (Taichung) เมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางฝั่งซ้ายของเกาะไต้หวัน 

 พักโรงแรม ระดับห้าดาว ***พร้อมออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก*** 

13 เมษายน 2566   ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซ าจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอ้ี – หมู่บ้านฮิโนกิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับ
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่ง
เป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” จากนั้นนําท่านขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง (พระถังซ าจั๋ง) สร้างขึ้น
ในช่วงปี 1955 ภายในวัดมีประดิษฐานของรูปปั้นพระเสวียนจั้งท่านสามารถถ่ายรูปวิวทะเลสาบมุมสูงได้จากท่ีแห่ง
นี้ นําท่านชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ซึ่งชาว
ไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหาก
วางแผนสิ่งใด ก็จะประสบความสําเร็จตามปรารถนาจึงทําให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพร
องค์เทพในวัดแห่งนี้   

 



 
 
 
 

 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอ้ี เป็นมณฑลที่มีชื่อเสียงอีกเมอืงหนึ่งในภาคตะวันตกเฉยีงใต้ของ ไต้หวัน ถูกล้อมรอบ
ด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล มณฑลเจียอี้เป็นเพียงมณฑล เดียวในไต้หวันที่มีถึงสามอุทยานแห่งชาติ 
โดยทั้ง 3 แห่งนี้ ล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและ สวยงาม ตั้งแต่ภูเขาไปจนถึงชายทะเล ทั้งยังเปน็ทีต้ั่งของยวี่ซัน 
ยอดเขาทีสู่งที่สุดของไต้หวัน อีกด้วย ทําให้เจียอ้ีมีระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทําประมงและ
เพาะเลี้ยง หอยนางรมเป็นอย่างยิ่ง 

 นําท่านชม หมู่บ้านฮิโนกิ  (HINOKI VILLAGE)  เดิมที่เป็นหอพักสําหรับเจ้าหน้าที่ที่สร้างโดย หน่วยงานด้านป่า
ไม้อาลีซานของญี่ปุ่น หมู่บ้านนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3.4 เฮกตาร์ และ ประกอบด้วยอาคารไม้สไตล์ญี่ปุ่น 28 
หลัง อาคารสถาปัตยกรรมและการจัด ตกแต่งสวนสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับบรรยากาศหมู่บ้าน 
ญ่ีปุนแบบย้อนยุค ร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวม ไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราว ในอดีตของที่นี่ ท่าน
สามารถเช่าชุดยูกาตะ เดินถ่ายภาพภายในหมู่บ้านและยังมี ร้านอาหาร ร้านขายขนมเครื่องดื่ม ร้านขายของที่
ระลึก งานเฟอร์นิเจอร์และของ ฝากแฮนด์เมดทีท่ําจากไมฮิ้โนก ิให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากและของที่ระลึก   

 

 

 

 

เย็น    รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักโรงแรมระดับสี่ดาว 

14 เมษายน 2566    อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจา้พ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ไทเป – ร้าน
พายสับปะรด – ซีเหมินติง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ALISHAN NATIONAL PARK) เป็น อุทยานแห่งชาติที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอ้ี อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีความสวยงาม
มากและยังเป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ  นําท่าน สักการะเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ
กลางอุทยานอาลีซาน นําท่าน เดินชมอุทยานตามเส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึง
อายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้นนําท่าน นั่งรถไฟโบราณ ซ่ึงทาง รถไฟของอาลีซาน



 
 
 
 

 
 
 

ถือได้ว่าเป็นทางรถไฟโบราณท่ีติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณท่ี สวย ที่สุดในโลก ให้ท่านได้ด่ีมด่ํากับธรรมชาติ
ของต้นสนสูงชัน ที่มีอายุกว่าพันปี ชมซากต้นไม้ โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่ งเป็นอุทยานที่มีความ
สมบูรณอ์ยู่มากตลอดสองข้างทาง 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางถึงสถานีรถไฟไทเป นําท่านเยี่ยมชม ร้านพายสับปะรด ณ ร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน Vigor Kobo 
ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทุกท่านจะได้ชมตั้งแต่
ขั้นตอนการเพาะปลูกสับปะรดชื่อดัง 

 

อิสระช้อปปิ้ง ย่านการค้า ซีเหมินติง เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน ได้รับฉายาว่าเป็น
ฮาราจูกุแห่งไทเป ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่ น และเป็นแหล่งกําเนิด
ของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวันและเป็นหนึ่งใน landmark สําคัญของเมืองไทเปด้วย  

 

 

 

เย็น    รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักโรงแรมระดับสี่ดาว Cham Cham Hotel หรือเทียบเท่า 



 
 
 
 

 
 
 

15 เมษายน 2566      เส้นทางรถไฟผิงซี “สถานีซือเฟิ่น” – ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองผิงซี หรือที่รู้กันในชื่อเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี้มี

ชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE 
OF MY EYE เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์
เรื่องนี้ จึงทําให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกของ
ไต้หวันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี คือ 
หมู่บ้านโบราณฉือเฟ่ิน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของเมืองผิงซี เป็น
หมู่บ้านที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคม
ขงหมิง โดยทุก ๆ ปี ที่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที่ 
15 ของเดือน 1 

 จากนั้นพาทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พร้อมทั้งเขียนคําอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 
1 โคม/4 ท่าน) นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารท้องถิ่น หรือขนมชื่อดัง
ไอศกรีมถั่วตัด และร้านขายของที่ระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง  

    
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร  
 นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่

สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง  จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุด
ทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่าง ๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย
ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการ
ใช้จิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ "เปยฉิงเฉิงชื่อ" และ "อู๋เหยียน
เตอะซันซิว" ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
จํานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดิน
เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทําให้จิ่วเฟ่ินกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีก
ครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกท้ังยังมีบัวลอย



 
 
 
 

 
 
 

เผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ 
นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทําให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน  
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ขึ้นเที่ยวจิ่วเฟิ่นถ้าตรงเสาร์ – อาทิตย์ ต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถประจ าทาง) 

เยน็ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 นําท่านเดินทางสู่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต มาถึงเมืองไทเปแล้ว สิ่ง

ที่ขาดไม่ได้คือการเดินเที่ยวชมตลาดกลางคืน ที่ตลาดซื่อหลิน ไนท์ 
มาร์เก็ต แห่งนี้ มีทุกอย่าง ขึ้นชื่อว่าตลาด บอกได้เลยว่า มีทุกอย่าง 
ตั้งแต่ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องสําอาง ตลาดซื่อหลิน เป็นตลาดนัดกลางคืน ที่ได้ชื่อว่าเป็น
ตลาด กลางคืนที่ใหญ่ และ ได้รับความนิยมสูงสุดที่ในเมืองไทเป 
นอกจากของที่ว่าไปแล้ว ก็ยังมีพวกของฝากด้วยอ่ืน ๆ อีกมากมาย ของฝากยอดฮิต ก็จะเป็นพวกขนมโมจิไส้ต่าง ๆ 
ทั้งสตรอเบอร์รี่ ช็อคโกแลต หรือขนมปังไส้สับปะรด ของที่เหมาะจะซื้อฝากผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  พักโรงแรมระดับสี่ดาว Cham Cham Hotel หรือเทียบเท่า 

 

16 เมษายน 2566     วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ วัดหลงซานซื่อ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน

ไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต ท่านจะได้เห็น

ลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือ

ที่หาได้ยากในปัจจุบัน ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลก

มาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สําหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความ

รัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ 

“เฒ่าจันทรา ตํานานด้ายแดงแห่งรัก” ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่

แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน  

นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมา

ของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการรําลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาว

ทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ําเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ  

มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทําจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่า



 
 
 
 

 
 
 

นั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้น ของท่านในที่อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่

กําแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย 

และวิทยาศาสตร์ 

       
 

บ่าย นําท่านเดินทางไป GLORIA OUTLETS แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น  YSL, 
GUCCI, PRADA, LANVIN, CHOLE, BURBERRY, BOTTEGA และแบรนด์ดังอ่ืนๆ อีกมากมาย พร้อมคืนภาษี
นักท่องเที่ยว Tourist Tax 5%   
*** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาเลือกซ้ือและเลือกชมสินค้าอย่างเต็มที่ 

    

15.30 น.   เดินทางสู่สนามบิน เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  

18.30 น. ออกเดินทางกลับสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน AirAsia เที่ยวบินที่ FD243 

21.00 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

               

กรุณาตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ า 3 หน้า 

หมายเหตุ ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่
พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 



 
 
 
 

 
 
 

 

อัตราค่าบริการ 

 

 

บริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน Air Asia เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ เส้นทาง เชียงใหม่ - ไทเป – 
เชียงใหม่ 

 ค่าภาษีสนามบิน / ค่าจองที่นั่งบนเครื่อง / ค่าโหลดสัมภาระไม่เกิน 20 กิโล / ค่าอาหารร้อนบนเครื่อง 
 ค่าท่ีพักโรงแรมสี่ดาว ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศ นําเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ 
 ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชํานาญ อํานวยความสะดวกตลอดรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) 
 ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ  

 
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าส่วนต่างท่ีเกิน 20 กิโลกรัม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์ 
 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการเข้าไต้หวัน มีค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน ต้องยื่นวีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 2,500 

บาทต่อท่าน และ ค่าบริการยื่นวีซ่า 800 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทําการ  
กรณีใช้หนังสือเดินทางไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

การส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน 

 จองและช าระมัดจ า 50% ภายในวันที่ท าการจอง พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง 

 ชําระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนเดินทาง 20 วัน 

 ตั๋วเครื่องบินจองแล้วไม่สามารถขอยกเลิกหรือคืนเงินได้ 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 

12 – 16 เมษายน 2566 ท่านละ 34,800 บาท 



 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี WiFi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ําร้อน บริการให้ฟรี   
 

*** ระวังและโปรดทรำบ กรุณาอย่าน าเอาอาหารประเภทเนื้อสัตว์และสิ่งของต้องห้ามเข้าประเทศไต้หวัน เพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกปรับเป็นเงินจ านวนมาก ขณะนี้ ค่าปรับการน าเข้าเนื้อสัตว์ครั้งแรกจะถูกปรับ 2 แสนดอลลาร์ไต้หวัน ครั้งที่สอง 1 
ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หากน าเข้าสิ่งของต้องห้ามอย่างอ่ืนอาจถูกยึดหรือถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน ให้หัวหน้าทัวร์กรุณา
สอบถามและตรวจสอบลูกทัวร์อีกครั้งว่า ได้พกพาอาหารประเภทเนื้อสัตว์และสิ่งของต้องห้ามอ่ืนๆหรือไม่ หากมีช่วย
กรุณาทิ้งบนเครื่อง อย่าน าติดตัวลงจากเครื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเนื้อสัตว์ส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปได้แก่ เนื้อสัตว์
สด เนื้อสัตว์แห้ง เนื้อสัตว์อบ ลูกชิ้นเนื้อสัตว์ ซาลาเปาไส้เนื้อสัตว์ ขนมไส้เนื้อสัตว์ เป็นต้น  

 

เงื่อนไข และข้อก าหนดในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการ 

เข้า-ออก จากประเทศใด ๆ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินหลังจากการทําการมัดจํา 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้แก่ทางบริษัทฯ 

พร้อมชําระเงินมัดจํา 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

ความผิดพลาดของทางบริษัทฯ เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย และ

เสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของทางสายการบิน เป็นต้น 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน ฯลฯ 



 
 
 
 

 
 
 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่ได้ทําการจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายใน

ระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กําหนด 

8. ตําแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถ

เลือกตําแหน่งที่นั่งได้เอง 

9. มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใด ๆ แทนบริษัท ฯ และไม่รับฝาก

สิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้น 

**เมื่อท่านจองทัวร์และท าการมัดจ าเรียบร้อยแล้ว หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขท่ีทางบริษัทฯ ได้แจ้ง

ไปในข้างต้น โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนท าการจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางเจ้าหน้าที่ก่อน

ท าการจอง** 

 


