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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

กรุงเทพฯ – สนำมบินเถำหยวน  
28 ก.ค. 66 (CI838 : 08.35-13.15)                    
11 ส.ค. 66 (CI834 : 11.00-15.40)                      
– ไถจง –  เฟิงเจี่ยไนท์มำร์เก็ต 

X   
  Stay Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 

2 
ไถจง – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ 
– วัดเหวินหวู่  – โรงงำนผลิตชำ – อนุสรณ์สถำน
เจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต    

  X   Yidear Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 

3 

อุทยำนเย๋หลิ่ว – หมู่ บ้ำนจิ่วเฟ่ิน – ถนนโบรำณสือ
เฟิน (ฟรี!!! ค่ำโคม 1 โคม / 4 คน) – ศูนย์เจอเม
เนียม – ร้ำนขนมพำยสับปะรด –  ชมตึกไทเป 101 
(ไม่รวมค่ำขึน้ตึก) – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

  X 
  Yidear Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 

4 
วัดหลงซำนซื่อ – สนำมบินเถำหยวน – กรุงเทพฯ  
(CI835 : 13.35-16.20)   X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 1,200  บำท *** 
ค่ำทปิหัวหน้ำทัวร์ขึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 
พีเรียดเดินทำงวันที่ 28 กรกฎำคม 2566 

05.30 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S 
สายการบิน CHINA AIRLINE (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่ท่าน
ก่อนออกเดินทาง 
**ส าคัญมาก !! ประเทศไต้หวันไม่อนุญาตให้น าเนื้อสัตว์เข้าไต้หวันทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ** 

08.35 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI838   
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 

เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  รับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

 
พีเรียดเดินทำงวันที่ 11 สิงหำคม 2566 

08.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S 
สายการบิน CHINA AIRLINE (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่ท่าน
ก่อนออกเดินทาง 
**ส าคัญมาก !! ประเทศไต้หวันไม่อนุญาตให้น าเนื้อสัตว์เข้าไต้หวันทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ** 

วันแรก      กรุงเทพฯ – สนำมบินเถำหยวน – ไถจง –  เฟิงเจี่ยไนท์มำร์เก็ต 

ไฮไลท์ของกำรท่องเที่ยวทริปนี้
ล่องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึ่งมีทวิทัศน์รำวกับภำพวำดพู่กันจีน 
ชมตึกไทเป 101 มีควำมสูงถึง 508 เมตร ได้รับกำรออกแบบโดยวิศวกรชำวไต้หวัน 
อุทยำนธรณีเย่หลิ่ว เป็นหน่ึงในสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติยอดนิยมของไต้หวัน 
หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ำมพลำด ปล่อยโคมลอยที่สือเฟ่ิน 
ช้อปป้ิงกันให้จุใจ  เฟิงเจี่ยไนท์มำร์เก็ต  ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต  ซีเหมินติง  
เมนูพิเศษ !! ...อำหำรทะเลสไตล์ไต้หวัน, ชำบู ชำบู สไตล์ไต้หวัน 
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11.00 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI834   
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.40 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพ้ืนที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 

เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  รับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองไถจง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของไต้หวนัเป็น
เมืองที่เป็นศนูย์กลางทางด้านการศกึษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา  

ค ่ำ       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เฟ่ิงเจี่ยไนท์มำร์เก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจ าหน่ายสินค้า และ
อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึน้ชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้หาสินค้าต่างๆ 
พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวไต้หวนั  

    พักที่  Stay Hotel หรือเทียบเท่ำ 
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เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหล่ี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไต้หวนั เป็น
เมือง อตุสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่ส าคญัของไต้หวนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สดุ
ในไต้หวนั จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึง่เป็นทะเลสาบที่มีภเูขาสลบัซบัซ้อนล้อมรอบ
ประกอบกับมีทัศนียภาพของน า้และภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านนมสัการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอ ูณ วัดเหวินหวู่ ซึง่ถือเป็นเทพเจ้าแห่งภมูิปัญญาและ
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตัง้อยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ
ไต้หวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง      ไถจง – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ – วัดเหวินหวู่ – โรงงำนผลิตชำ – อนุสรณ์สถำน 
               เจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มำร์เก็ต    
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เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย พาท่านเยี่ยมชม โรงงำนผลิตชำ ชาที่ขึน้ชื่อที่สดุของไต้หวนั มีรสชาติหอม มีสรรพคณุช่วยละลายไขมนั ปลกู

บนเขาในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน า้ทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซือ้กลบัเป็นของฝาก 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่ วโมง) เมืองหลวงของไต้หวันและเป็น
ศนูย์กลาง ทางด้านต่างๆ ของไต้หวนั ทัง้การศกึษา การค้า อตุสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเป
ตัง้อยู่ทางด้านเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ล้านคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการ
เติบโตเร็วมาก  จากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร าลึกและ
เทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทัง้ 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน า้เงินแบบ
สถาปัตยกรรมแบบจีน ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตัรัุสเสรีภาพ มีบนัไดด้านหน้า 89 ขัน้เท่ากบัอายุของ
ท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปัน้ท าจากทองสมัฤทธ์ิของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิม้แย้ม
ต่างจากรูปปัน้ของท่านในที่อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงด้านในหลังจะมี
ข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
  น าท่าน อิสระช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป โดย

จะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหารและขนมมีทั้งแบบแผงลอยและท่ี
เป็นร้านเล็กๆ เกือบ 500 ร้านค้า ที ่เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆ เช่น 
ปลาหมึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ข้าวขาหม,ู และเครื่องดื่มสไตล์ไต้หวันต่างๆ เป็นต้น 
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   พักที่  Yidear Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลกัษณะ
พืน้ที่เป็นแหลมยื่นไป ในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่มีชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 

วันที่สำม      อุทยำนเย๋หลิ่ว – หมู่บ้ำนจิ่วเฟ่ิน – ถนนโบรำณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่ำโคม 1 โคม/ 4 คน) – ศูนย์เจอเม 
         เนียม – ร้ำนขนมพำยสับปะรด –  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก) – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 
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บ่ำย  น าท่านอิสระช้อปปิง้ที่ จิ่วเฟ่ิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซือ้ของกินที่แปลกตา อีกทัง้ยังมีบัวลอย 
เผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดัง้เดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซือ้กลบัมาเป็นของ
ฝากได้ นอกจากนีย้งัมีสินค้าอีกมากมายท่ีท าให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัถนนคนเดินที่ยาวที่สดุในหมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน  





 
 
 
 
 
 
 

  น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบรำณสือเฟ่ิน (Shifen Old Street) เป็นชุมชนเล็กๆ ริมทางรถไฟสายเก่าของสาย
รถไฟผิงซี (Ping xi Line) ถนนแห่งนีเ้ป็นชุมชนเก่าแก่ที่เมื่อก่อนเป็นเส้นทางล าเลียงถ่านหินสมัยที่ญ่ีปุ่ นยึด
ครองไต้หวัน นักท่องเที่ยวนิยมมาปล่อยโคมลอยกระดาษ เมื่อซือ้โคมไฟก็มีการเขียนความปรารถนาที่จะ
อธิษฐานและปล่อยขึน้ท้องฟ้า และสนุกกบัการเดินเลน่ไปตามรางรถไฟ มีร้านอาหารและโปสการ์ดให้เลือกซือ้ 
ร้านขายงานฝีมือผลิตภณัฑ์โคมไฟ (ฟรี!!! ค่ำโคม 1 โคม/ 4 คน 
 





 SHCITPE5 ไต้หวนั สริุยนัจนัทรา ไถจง  จิว่เฟ่ิน  เย่หลิว่ 4 วนั 3 คืน ก.ค.-ส.ค.66 CI (120323)                                               8 

 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สร้อยสุขภำพ (Germanium Power Center) เป็นศนูย์เคร่ืองประดบัที่ท าจาก
เจอร์เมเนียมเพื่อสขุภาพ ช่วยเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดข้อ ไมเกรน ปวดกล้ามเนือ้ ปวดข้อ และ
ยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย เจอร์เมเนียมถือเป็น
เคร่ืองประดบัล า้ค่าของไต้หวนัมาตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจุบนั นอกจากนัน้ยงัมี หยกไต้หวนั (หยกตาแมว) และ
ปะการังแดง จากนัน้ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซือ้ขนมยอดนิยมของไต้หวนั จากนัน้ให้ท่านได้แวะชิมและเลือก
ซือ้ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ำนขนมพำยสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ของฝากอันขึน้ชื่อของ
ไต้หวัน  จากนัน้น าท่านสมัผัสสญัลกัษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก) มีความสูงถึง 
508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมของเอเชียตะวนัออกแบบดัง้เดิมกบัสถาปัตยกรรมแบบไต้หวนั โดยผสมผสานสญัลกัษณ์อนัเป็น
มงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อให้เข้ากนักบัเทคโนโลยีล า้ยุคได้อย่างลงตัว ตวัอาคารมองดูคล้าย
ปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ตึกไทเป 101 มีทัง้หมด 101 ชัน้ตามชื่อและชัน้ใต้ดินอีก 5 ชัน้ ที่ชัน้ 1-5 จะเป็นส่วน
ของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ 
 
 

 

ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
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  น าท่าน อิสระช้อปป้ิงซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวนั อิสระช้อปปิง้สินค้าหลากหลายรวมทัง้สินค้าแฟชัน่
เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในสว่นของราคาที่ประเทศ ไต้หวนั ถือว่าถกูที่สุดใน
โลก อีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ คือการชิมอาหารไต้หวนัแสนอร่อย เนื่องจากที่นี่มีร้านอาหารชื่อดงัมากมาย ให้เรา
ได้ชิมอาหารอร่อยตลอดเส้นทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   พักที่  Yidear Hotel Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 
 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

วันท่ีสี่      วัดหลงซำนซื่อ – สนำมบินเถำหยวน – กรุงเทพฯ  
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น าท่านเดินทางสู ่วัดหลงซำนซื่อ เป็นหนึ่งในวดัที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตัง้อยู่ในแถบย่านเมือง
เก่า มีอายเุกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึน้โดยคนจีนชาวฝเูจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 แต่เดิมสร้างขึน้เพื่อสกัการะเจ้าแม่กวนอิมเป็น
หลกั แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ ตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ด้านในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เต๋า และ
ขงจื๋อ เช่น เจ้าแม่ทบัทิม ที่เก่ียวข้องกบัการเดินทาง  เทพเจ้ากวนอเูร่ืองความซื่อสตัย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหลา่ หรือ ผู้
เฒ่าจนัทรา ที่เชื่อกนัว่าเป็นเทพผู้ผกูด้ายแดงให้สมหวงัด้านความรัก 

 
   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนำมบินเถำหยวน 
13.35 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI835  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
16.20 น.  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ**     
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อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวร์ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

28-31 กรกฎำคม 2566 29,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 15,999 บำท / ท่ำน 

11-14 สิงหำคม 2566 29,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 15,999 บำท / ท่ำน 

 

     
1. ค่ำตั๋ วเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านัน้  ตั๋ วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำนัน้) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันท่ี 12 มี.ค. 66 เป็นเงนิ 3,270 บำท**   

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึง่โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุว้ในรายการ  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สมัภาระติดตัวขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนักต้องไม่เกิน 7 
กิโลกรัม 

7. ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้ เอา
ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวข้องกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 





 SHCITPE5 ไต้หวนั สริุยนัจนัทรา ไถจง  จิว่เฟ่ิน  เย่หลิว่ 4 วนั 3 คืน ก.ค.-ส.ค.66 CI (120323)                                               12 

 




1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ในกรณีที่ประเทศไต้หวนัต้องให้ตรวจ 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ รวม  1,200  บาทต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ขึน้อยู่กับ

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จที่ถกูให้กบับริษัททวัร์เท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำไต้หวันส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
8. ตามนโยบายของไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองไต้หวนัเพื่อโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของร้านขายสินค้าพืน้เมือง 
คือ ใบชา,เจอร์เมเนียม, พายสับปะรด,ร้านคอสเมติค  ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ 
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพืน้เมืองทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่
ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคับใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านทุกเมือง 
หรือหากท่านต้องการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน
เงิน 5,000 NTD /ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
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** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลัก ** 


