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TAIWAN 6 วนั 5 คืน เทีย่วครบจบทุกไฮไลท์ 

ร่วม COUNT DOWN ปีใหม่ กนัที่ ตึก 101 
ไทเป – ไทจง – อารีซัน – เกาสง – อุทยานทาโรโกะ  



THAI SMILE (WE) 

 เท่ียวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล 

อาหารพเิศษ... บุฟเฟ่ต์ ชาบู // ปลาประธานาธิบด ี// เสียวหลงเปา // ข้าวมันไก่ เจยีอี ้
   เถีย่เป้ียนตัง...หรือ ข้าวกล่องรถไฟ เป็นกจิกรรมที่ไม่ควรพลาดส าหรับการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ  
 

 

วนัแรก  กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเกาสง – FORMOSA BOULOVARD – ลิว่เหอไนท์มาเกต็  

09.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประตู 3 เคาท์

เตอร์ E สายการบินไทยสมาย  (WE)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน

และน าท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

11.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเกาสง โดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่วบินที ่WE688 

  16.15 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเกาสง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ จากนั้น  

น าท่านแวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD โดมแห่งแสง 

ตั้ งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Formosa Boulevard 

Station ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีส้มและสีแดง 

เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังชาวอิตาลี ท่ีเป็นการถ่ายทอด

เร่ืองราวต่างๆดว้ยแนวคิดของดิน น ้ า ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง 

น ้าเงิน เขียว เป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องเมืองเกาสง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้าน Mei Nung Hakka Restaurant พเิศษ อาหารจีนฮากกา ร้านอาหารเก่าแก่ที่มี

ช่ือเสียงในเมืองเกาสง 

จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ณ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ือของเมืองเกาสง ลิว่เหอไนท์มาเกต็ เป็นตลาด
ไนทม์าร์เก็ตช่ือดงัท่ีสุดของเมืองเกาสงท่ีมีขายทุกส่ิงอยา่ง ตั้งแต่ ของกินเล่น อาหาร เคร่ืองด่ืม คาเฟ่ ของ
เล่น ของสะสม ของฝาก ของท่ีระลึก เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ โดยเฉพาะอาหาร
ทอ้งถ่ินท่ีท ามาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมืองท่า ติดทะเล ตั้งอยูบ่นถนน Zhongsan road และ 



ถนน Zili roadล่ิวเหอไนทม์าร์เก็ตเป็นตลาดถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้ต่างๆตั้งขายทั้ง 2 ขา้งของถนน และถูก
รีโนเวทเพื่อใหเ้ป็นพื้นท่ีการท่องเท่ียว มีอาหารไตห้วนัขายอยูทุ่กเมนู รวมทั้งเมนูยอดฮิตต่างๆของเมือง
เกาสงดว้ยแหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีร้านคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่น
มากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

  

พกัที ่  โรงแรม CITY SUITE KAOHSIUNG CHENAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

หมายเหต ุเพ่ือความสะดวกและคล่องตวัในการนัง่รถไฟความเร็วสูงในวนัที่ 2 โปรดเตรียมสมัภาระใบ

เล็ก  1 ใบส าหรบั พกั 1 คืน ที่เกาสง เพราะกระเป๋าใบใหญ่จะเดินทางไปพรอ้มรถบสัเพื่อไปรอรบัคณะ

ที่ไทเป ในวนัถดัไป  

วนัทีส่อง     น่ังรถไฟความเร็วสูง - ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ไม่รวมขึน้จุดชมววิ) - อนุสรณ์สถาน

เจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – COUNT DOWN TAIPEI 101 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงเกาสง เพ่ือให้ทุกท่านได้สัมผัสการน่ังรถไฟความเร็วสูงแบบ

ระยะยาววิ่งเต็มสปีดจากภาคใต้ขึ้นสู่ภาคเหนือของไต้หวัน โดยใช้เวลาเพียง ประมาณ 1.30 ชม ซ่ึงปกติ

น่ังรถต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม (เทีย่วรถไฟ 8.55-10.29) 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.29 น เดินทางถึงสถานีรถไฟไทเป น าทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงั

ของไตห้วนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก อิสระให้ทุกท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด 

นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนม

ต่างๆนานชนิด ใหทุ้กท่านไดล้องชิม เลือกซ้ือเป็นของฝากท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั 

 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปาข้ึนช่ือ 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร 

สร้างข้ึนโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการ

สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทาง

อากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่

ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปป้ิงแหล่งช้อปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุด

แห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก101ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า

ราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 20 % ** ไม่รวมบัตรขึน้ตึกไทเป 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเท่ียวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผูน้ าของไตห้วนั สร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึง

คุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผูเ้ป็นท่ีรักและศรัทธาของคนไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการ

สร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ัน

เหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสร้างจากโลหะสัมฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน 

ส าหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามวฒันธรรมจีนตวัตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนงัท าดว้ย

หินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็น



ตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสัญลกัษณ์แห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาค

และภราดรภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อสิระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  

จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่ง

ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีร้านคา้ขายของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วยัรุ่นมากมาย อิสระ

ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั  

ได้เวลาอนัสมควรน าสมาชิกทุกท่านเดินทางสู่บริเวณงานใกล้ๆตึกไทเป101 เพื่อชมบรรยากาศความ

คึกคกัของผูค้นมากมายท่ีมารอร่วมเฉลิมฉลองในวนัข้ึนปีใหม่ ให้ทุกท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจกบั

คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีไดม้ายืนร่วมนบัถอยหลงัเขา้สู่วนัใหม่ ณ ท่ีบริเวณตึกไทเป101 แห่งน้ี ต่ืนตาต่ืนใจกบั

การแสดงพลุ แสง สี เสียง ซ่ึง  1 ปีจดัเพียงคร้ังเดียวเท่านั้นและในงานยงัมีการแสดงอ่ืนๆอีกมากมาย

รวมทั้งร้านคา้ต่างๆซ่ึงจะท าใหทุ้กท่านไดส้นุกเพลิดเพลินกบัการเดินเล่น 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่ โรงแรม  INTRENDY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัทีส่าม     น่ังรถไฟไปฮวาเหลยีน – ชมววิเส้นทางรถไฟวิง่เลยีบทะเลฝ่ังตะวนัออก - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - น่ัง

รถไฟกลบัไทเป 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่อุทยานหินอ่อนทาโรโกะ อุทยานทางธรรมชาติท่ีแสนสวยงามหาชมท่ีอ่ืนได้

ยากยิง่นกั ซ่ึงคร้ังหน่ึงในชีวติมีโอกาสตอ้งมาเยือนอุทยานธรรมชาติ

แห่งน้ีท่ีเพรียบพร้อมความสวยงามทั้งวิวทิวทศัน์และอากาศท่ีเย็น

สบายพร้อมโอโซนอันแสนบริสุทธ์ิ น าคณะน่ังรถไฟหัวจรวด

ขบวนนักท่องเท่ียว(ขบวนรถไฟเที่ยวเวลา 9.00-11.44 น)ระหว่าง

ทางท่ีรถไฟวิ่งไปสู่เมืองฮวัเหลียนชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามทั้ง

วิวภูเขา วิถีชีวิตชาวชนบทไตห้วนั และวิวทะเลฝ่ังตะวีนออกของ

ไตห้วนั 

  เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง เมนูอาหารจีนพืน้เมือง   

 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่  อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็น

อุทยานท่ีมีทศันียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลบัซับซ้อนสวยงามแล้ว ยงัมีวฒันธรรมประเพณีท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทาง

ประวติัศาสตร์ เลาะเลียบริมหนา้ผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวท่ีน่าประทบัใจในอุทยาน 

ได้แก่ ถ ำ้นกนำงแอ่น บนเส้นทางคดเค้ียวผ่านหุบเขาและหนา้ผาท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ถ ้านกนางแอ่น

เกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกและการไหลผา่นกดัเซาะของล าธารล่ีอูท าให้นกนางแอ่นกลายเป็น



แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทศันียภาพแปลกตาดว้ยถ ้านอ้ยใหญ่เรียงรายบนหนา้ผาสูง อุโมงค ์9 โคง้ เป็นอุโมงคท่ี์

อยูบ่นถนนเหิงกวา้งกงลู่ หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ท่ีตดัผา่นหุบเขาหินอ่อน จากดา้นตะวนัออกไป

ทางทิศตะวนัตก เดิมเป็นถนนสายเก่าส าหรับคมนาคม ปัจจุบนัเปิดเป็นเส้นทางเดินชมววิทิวทศัน์เลียบริม

หุบเขาให้นกัท่องเท่ียว สามารถส ารวจความงามของธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด เป็นอุโมงคใ์หญ่อนัดบัสอง

ของโลก ผา่นเส้นทาง น ้าตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมววิอีกแห่งหน่ึงท่ีมีทศันียภาพของหุบเขา

สลบัซ้อนสวยงามตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านขา้งมีน ้ าตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารล่ีอู 

สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งท่ีอยูข่องชาวเขาเผา่ไท่หยา่คลา้ยเป็น

หมู่บา้นกลางหุบเขา เป็นจุดชมววิอีกจุดหน่ึงท่ีมีธรรมชาติสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระด่ืมด ากบัววิทางธรรมชาติท่ีแสนสวยงามเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร

น าทุกท่านเดินทางโดยรถไฟกลบัสู่เมืองไทเป (รถไฟขบวบเวลา 17.26-19.37 น) 

   เยน็ รับประทานอาหารเย็น ข้าวกล่องบนรถไฟ เป็นกจิกรรมทีไ่ม่ควรพลาดส าหรับการท่องเที่ยวด้วยรถไฟใน

ไต้หวันคือ การกนิไถเถีย่เป้ียนตัง หรือข้าวกล่องรถไฟ ส่วนใหญ่เป็นอาหารไต้หวัน เช่น ข้าวหน้าหมูทอด 

ข้าวหน้าไก่ทอด และข้าวหน้าเต้าหูทอด เป็นต้น 

พกัที่ โรงแรม  INTRENDY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่ี่     ร้าน GERMANIUM – ไทจง – ล่องเรีอทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วดัพระถามซามจั๋ง - วดัเหวนิอู่ –  

              ฝงเจ่ียไนท์มาเกต็ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน า ศูนย์เคร่ืองประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลงัพิเศษช่วยใน

การปรับสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล 

ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดช่ืน ลดอาการปวด

เม่ือยและนอกจากน้นัยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท้่านไดเ้ลือก

ชม จากนั้นพร้อมเดินทางสู่เมืองไทจง เป็นเมืองใหญ่อนัดับท่ี 3 ของมณฑล

ไตห้วนั ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนัปัจจุบนัเมืองไทจง เป็นศูนยว์ฒันธรรมการศึกษา เศรษฐกิจ

และการคมนาคมและในขณะเดียวกนัก็เป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั และนอกจากน้ี 

เมืองไทจงยงัเป็นเมืองหน่ึงท่ีสะอาดเรียบร้อย จนไดรั้บขนานนามวา่เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในไตห้วนัอีก

ดว้ย ไถจงเป็นเมืองตน้ก าเนิดของอาหารจานพิเศษหลายประเภทในไตห้วนั อาทิ ชานมไข่มุก 

    กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั อาหารจีน  ลิม้รสอาหารพเิศษ...ปลาประธานาธิบดี 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัอาหารน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด 
เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนัตั้งอยใูนเขตของ ซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการ
ท่องเท่ียวไตห้วนัไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือ
วนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้าสู่ยอดเขาท่ีจากความสูงระดบั 600-
2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบทภูเขาสลบัซบัซ้อนลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ี
โดดเด่น ท าให้ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมา ของนามอนัไพเราะ
วา่  “สุริยันจันทรา” ให้ท่านด่ืมด ่ากบับรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติท่ีใหญ่



ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนั เรือนน าท่านเทียบท่าน าท่านนมสัการอฐิัของ พระถังซามจ๋ัง ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิั
ธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ.1965 วัดพระถังซัมจ๋ัง ซ่ึงตามต านานเล่าขานกนัวา่ พระถงัซมัจัง๋
ไดส้ร้างเจดียอ์งค์น้ีข้ึนตรงต าแหน่งท่ีมีห่านป่าตกลงมา  ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ท่ีแปลก และเช่ือว่าห่านป่าตวันั้นเป็นพระโพธิสัตว์  
พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ข้ึนเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์
พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดียเ์ป็นท่ีเก็บรักษาพระบรมธาตุ
รวมทั้งพระคมัภีร์ท่ี อญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถงัซัมจัง๋
ถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ท่ีฝักใฝ่การศึกษา ซ่ึงท่านได้เรียบเรียง
บนัทึกเก่ียวกบัพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจา้ถงัเกาจง 
พระจกัรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังในเวลานั้น และยงัมีบทความท่ี
เขียนอีกมากมาย จึงและกลายแรงบนัดาลใจใหก้บันกัปราชญ์เป็น
จ านวนมาก ดว้ยเพราะเหตุน้ีท าใหพ้ระถงัซมัจัง๋ไดรั้บการยกยอ่งเคารพนบัถืออยา่งกวา้งขวาง  
ไดเ้วลาอนัสมควรล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เดินทางต่อสู่ วัดเหวินอู่  เพ่ือกราบไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ณ สถานที่
แห่งนี ้ให้ท่านได้ขอพรองค์เทพเจ้า กวนอู  และปรัชญาของวดัแห่งน้ีซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่ง
ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึง
ตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ตวัเมืองไทจง 

 บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ บุฟเฟ่ สุกีช้าบู สไตล์ไต้หวนั 

 

 

 

 

หลงัอาหารท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืน ฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ตลาดน้ีมี ทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหาร

นานาชาติสไตล ์Street Food ท าใหดึ้งดูดทั้งนกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจ

ส าหรับคนทุกเพศทุกวยัดว้ยความท่ีฝงเจ่ียไนทม์าร์เก็ตตั้งอยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลยัฝงเจ่ีย จึงมีสินคา้เก่ียวกบั



แฟชัน่และวยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ข้ึนช่ือไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา 

ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  โรงแรม BEACON HOTEL FONGJIA ย่านตลาดฝงเจ่ียไนท์มาร์เกต็  หรือระดับ เทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

วนัที่ห้า    เมืองเจียอี ้– อุทยานแห่งชาติอารีซัน – น่ังรถไฟโบราณ – เทีย่วชมป่าสนพนัปี – ร้านชา – เหวินฮัวไนท์มาเกต็ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ้ เจียอ้ีเป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มี

ลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและอีก

ดา้นติดกบัทะเล มณฑลเจียอ้ีเป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic 

area) ไดแ้ก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National 

Scenic Area ซ่ึงทั้งสามพื้นท่ีดงักล่าวล้วนมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงามแตกต่างกนัไปเป็นเมือง

เล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียง

ใตข้องไตห้วนั และยงัเป็นท่ีตั้งของอุทยานอารีซนัอีกดว้ย จากนั้นน าท่านข้ึนอุทยาน อุทยานอารีซัน ก่อน

เดินชมอุทยาน ใหท้่านรับประทานอาหาร พื้นเมืองบนอุทยาน  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั เมนูอาหารจีนพืน้เมืองบนอุทยาน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2+onitsuka+tiger&source=images&cd=&cad=rja&docid=gqK9GLaN0QtZPM&tbnid=Z8l6Uw1R3grPwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=15276515&shopid=26373&ei=8TASUZ3QEMWWiQe9yoDYDw&psig=AFQjCNH5X-IU8Qo6BTqlAI1hJuC6gRRr-w&ust=1360233066485235


 

 

 

 

 

 

 

น าคณะท่าน น่ังรถไฟโบราณ เพื่อข้ึนไปเยีย่มชมอุทยานซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะ

ไตห้วนัตั้งแต่สมยัท่ีญ่ีปุ่นยงัปกครองอยูมี่ทั้งนกัเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบนัดาลใจในการสร้าง

ผลงานท่ีน่ี เน่ืองจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทั้งป่าไม ้เทือกเขา ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาท่ีอ่ืนเปรียบไม่ได้

จึงไ ม่น่าแปลกใจเลยท่ีคร้ังหน่ึงในชีวิตตอ้งมาเยือนเดินชมป่า

สน 2,00ปี ทิวสนตั้ งเรียงตระหง่าน พร้ิวตามลมอย่างเป็น

ธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ เหมาะแก่การเก็บภาพ  ไวใ้น

ความทรงจ าอยา่งหาท่ีเปรียบไม่ได ้เวลาเดินทางลงจากเขาอารี

ซนั อุทยานแห่งชาติอารีซนัในเขตเมืองเจียอ้ี ซ่ึงเป็นอุทยานท่ี

มีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยู่สูงจากระดบั

น ้ าท ะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมาก สัมผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไม้

ใหญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพนัปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุมีความสวยงามท่ี

แตกต่างกนัไป ซ่ึงตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลง จากยอดเขา

อุทยานแห่งชาติอารีซัน ซาน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน  

ระหว่างทางให้ท่านแวะชมสินค้า OTOP ชาอู่หลงขึน้ช่ือของอารีซัน  เพ่ือซ้ือเป็นของฝากคนทางบ้าน ได้

เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทาง สู่เมืองเจียอี ้ 

 เยน็ บริการอาหารเยน็ อาหารจีนพืน้เมือง พเิศษข้าวมันไก่เจียอีท้ีข่ึน้ช่ือ 

พกัที ่ โรงแรม THE BRICK HOTEL เมืองเจียอี ้หรือ ระดับ 4 ดาวเทยีบเท่า 

  

 

 

 

 



 

 

 

วนัที่หก เมืองเกาสง – วดัฝอกวงซัน - วดัเจดีย์เสือ มังกร – ท่าอากาศยานเกาสง – กรุงเทพฯ 

    เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เกาสง  น าท่านสักการะพระอามิตพุทธท่ี พุทธสถานฝอกวงซัน  เป็นวดัท่ีมี

ช่ือเสียงมากในไตห้วนั เป็น 1 ใน 4 วดัใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัประจ าภาคใต ้ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 

14,800 องค ์ท่ีสามารถบรรจุศาสนิกชนไดถึ้ง 1,000 คน ไฮไลทข์องทีน่ี่คือ พระพุทธรูปองคใ์หญ่สูงถึง 33 

เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยูบ่นเขาลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรูปอีก 480 องค ์มีอาณาเขตกวา้งขวางปกคลุม

ภูเขาทั้งลูก  วดัฝอกวงซนั ซ่ึงสร้างดว้ยเงินบริจาคลว้น ๆ กวา่หลกัหม่ืนลา้นบาท สร้างก่อนวดัธรรมกาย มี

อายุกว่า 50 ปี เพราะสร้างในปี 1967 ส าหรับวดัพระธรรมกายสร้างในปี 1973 วดัฝอกวงซัน เป็นทั้ง

สถานท่ีท่องเท่ียวใหค้นมาเยีย่มชม เป็นจุดขายของประเทศไตห้วนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั เมนูอาหารจีนพืน้เมือง 

หลงัอาหารน าท่านชม เจดีย์-เสือมังกร ตั้งอยูภ่ายในทะเลสาบดอกบัว ห่างจากศาลาฤดูใบไมผ้ลิและศาลา

ฤดูใบไมร่้วงไปทางทิศใตป้ระมาณ 700 เมตร บริเวณปากมงักรจะเป็นทางเขา้สู่ภายในเจดีย ์และบริเวณ

ปากเสือจะเป็นทางออก สามารถข้ึนไปยงัชั้นบนเพื่อชมทิวทศัน์รอบ ๆ บึงท่ีมีส่ิงปลูกสร้างและวดัต่างๆ 

รอบบริเวณ เจดียคู์่แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกแก่เทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตยก์ารเดิน

เขา้ไปทางปากของมงักร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปล่ียนจากความโชค ร้ายให้

กลายเป็นความโชคดี 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่สนามบินเกาสง  

 



17.15 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่วบินที ่WE689 

    19.45 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ.  

หมายเหตุ...กรณทีีไ่ต้หวนัยกเว้นค่าวซ่ีาให้น้ัน ทางไต้หวนัสงวนสิทธ์ิเฉพาะกรณเีป็นวซ่ีา

นักท่องเที่ยวเท่าน้ัน เพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดนิทาง

เท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวซ่ีาตามปกติ 

อตัราค่าบริการ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12 ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอายุ

ต  า่กว่า12

ปี) 

พกัเดี่ยวจา่ย

เพิ่ม 

จ านวน

ท่ีนั่ง  

 

30 DEC – 04 JAN 66 

 

39,900.- 38,900.- 37,900.- 8,500.- 31+1 

 

การผ่อนคลายมาตราการเข้าไต้หวนั 
(เร่ิมวนัที ่13 ต.ค. 65) 

- เดนิทางเข้า  นักท่องเทีย่ว / กรุ๊ปทัวร์ ไม่ต้องกกัตวั  
ให้นักท่องเทีย่วการสังเกตอาการตัวเอง 7 วนั = ไม่ต้องกกัตัว แต่กรุ๊ปเดินทางไม่ถึง 7 วนั  ให้สังเกตอาการตาม
จ านวนวนัทีไ่ป โดยนับวนัที่มาถึงไต้หวนัเป็นวันที ่0 และวนัถัดมาจะเป็นวนัที ่1 ของการสังเกตอาการ เช่นไป 
5 วนั สังเกตอาการตัวเอง 0+5 วนั หากมีอาการให้ตรวจ ATK ทีไ่ด้รับจากสนามบิน 



 
นักท่องเทีย่ว จะได้รับแจกชุดตรวจ ATK 4 ชุด ทีส่นามบิน ให้ตรวจโควดิด้วยตัวเอง ในวนัทีเ่ดินทางมาถึง
ไต้หวนั และขอความร่วมมือให้ตรวจทุก 2 วันหากมีการออกนอกทีพ่กั 
 
ไต้หวนัไม่จ าเป็นต้องแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีน อย่างไรกต็าม สายการบินอาจมีข้อก าหนดขอใบรับรองการ
ฉีดวคัซีนจากผู้เดินทาง ให้ตรวจเช็กกบัสายการบินอกีคร้ัง 

 

หากผลตรวจ ATK เป็นบวก  
ลูกทวัร์จะต้องแจ้งไกด์/หัวหน้าทวัร์ ในกรณทีีผ่ลตรวจเป็นบวก เพ่ือแจ้งกบัเขตหรือเมืองทีอ่ยู่ 

เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง จะหาสถานทีก่กัตัวทีเ่หมาะสมบริเวณในใกล้เคยีง และแจ้งหน่วยงานด้านสุขภาพใน
ท้องถิ่น (ผู้ติดเช้ือต้องสวมหน้ากากอนามยัเม่ือไปพบแพทย์และห้ามโดยสารรถสาธารณะ) 

ทางบริษทัไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในการรักษาและการกกัตัว ค่าแปลงเปลีย่นการเดินทางขากลบัทั้งไฟล์ท

บินภายในประเทศและต่างประเทศ ในกรณทีีผ่ลตรวจเป็นบวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    



  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
      ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
-ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,800 NTD/ทริป/ต่อท่าน 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

× ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง (หากมี) 

× หากมีประกาศจากทางรัฐบาลไตห้วนับงัคบัใชว้ซ่ีา ทางบริษทัขอเก็บค่าวซ่ีาท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

× ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาและการกกัตัวในกรณทีีผ่ลตตรวจโควดิเป็นบวก 

× ไม่รวมค่าเปลี่ยนแปลง/ ค่าเล่ือนตั๋วเคร่ืองบิน ไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศในกรณีที่ผลตตรวจโควิด

เป็นบวก 

 

 เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นบั
รวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ )   
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ า
แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิก
หรือขอเล่ือเดินทาง 
 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่
หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 
1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีา
ไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู ้
ยกเลิกตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง 
และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ 
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  



3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศ
ท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. การยกเลกิ 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยดึเงินในส่วนมดัจ า 
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
4.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  
ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ี
พกั  โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ทั้ งหมดเน่ืองจาก
ค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 25 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ
มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 



10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่
ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
14. 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ัง 
 

หมายเหตุ :  

- เน่ืองจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท าให้ไฟล์ทบินล่าช้า หรือเปลี่ยนแปลง

เวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ช่ัวโมง ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในส่วนของตั๋วเคร่ืองบินทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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