
 
 

 

 

ไตห้วนั 4 วนั 3 คนื 
ซุปตาร.์..KAOHSIUNG  รกัใสใส หวัใจอารต์ๆ!! 

 
 เทีย่วชม อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน และน ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ 
 สกัการะ เจดยีม์งักรเสอื เจดยีศ์กัดิส์ทิธิใ์นการก าจดัสิง่ทีไ่มด่ใีหอ้อกไปจากตวั 
 ชมงานอารต์สดุชคิที ่Pier-2 Art Center 
 ชม สะพานตา้ก ัง่ สะพานหมนุขา้มทา่ทีย่าวทีส่ดุในเอเชยี  
 ชม ศนูยแ์สดงดนตรนีครเกาสง สถาปยกรรมสดุอลงัการรมิฝั่งแมน่ า้แหง่ความรกั 

“น า้ดืม่บรกิารบนบสัวนัละ 1 ขวด” 



 

เดนิทางชว่งเทศกาลสงกรานต ์

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

13 – 16  เมษายน 2566 25,888 4,500 

14 – 17 เมษายน 2566  26,888 4,500 

การผอ่นคลายมาตราการเขา้ไตห้วนั 

(เร ิม่วนัที ่13 ต.ค. 65) 

- เดนิทางเขา้  นกัทอ่งเทีย่ว / กรุป๊ทวัร ์ไมต่อ้งกกัตวั 
- ใหน้กัทอ่งเทีย่วการสงัเกตอาการตวัเอง 7 วนั = ไมต่อ้งกกัตวั แตก่รุป๊เดนิทางไม่
ถงึ 7 วนั  ใหส้งัเกตอาการตามจ านวนวนัทีไ่ป โดยนบัวนัทีม่าถงึไตห้วนัเป็นวนัที ่0 
และวนัถดัมาจะเป็นวนัที ่1 ของการสงัเกตอาการ เชน่ไป 5 วนั สงัเกตอาการตวัเอง 

0+5 วนั หากมอีาการใหต้รวจ ATK ทีไ่ดร้บัจากสนามบนิ 
- นกัทอ่งเทีย่ว จะไดร้บัแจกชุดตรวจ ATK 4 ชุด ทีส่นามบนิ ใหต้รวจโควดิดว้ย
ตวัเอง ในวนัทีเ่ดนิทางมาถงึไตห้วนั และขอความรว่มมอืใหต้รวจทกุ 2 วนัหากมี

การออกนอกทีพ่กั 
- ไตห้วนัไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานการฉดีวคัซนี อยา่งไรก็ตาม สายการบนิอาจมี
ขอ้ก าหนดขอใบรบัรองการฉดีวคัซนีจากผูเ้ดนิทาง ใหต้รวจเช็กกบัสายการบนิอกี

คร ัง้ 
 

 

 

 
หากผลตรวจ ATK เป็นบวก  

ลกูทวัรจ์ะตอ้งแจง้ไกด/์หวัหนา้ทวัร ์ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นบวก เพือ่แจง้กบัเขตหรอืเมอืงทีอ่ยู ่

เจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้ง จะหาสถานทีก่กัตวัทีเ่หมาะสมบรเิวณในใกลเ้คยีง และแจง้หนว่ยงานดา้นสขุภาพใน

ทอ้งถิน่ (ผูต้ดิเชือ้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเมือ่ไปพบแพทยแ์ละหา้มโดยสารรถสาธารณะ) 

ทางบรษิทัไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในการรกัษาและการกกัตวั คา่แปลงเปลีย่นการเดนิทางขา

กลบัท ัง้ไฟลท์บนิภายในประเทศและตา่งประเทศ ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นบวก 

 

 

 

 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ (ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัแรก       กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิกาสง 

  เมอืงเจยีอี ้– เหวนิฮ ัว่ไนทม์าเก็ต   
  

 

 

 

 

 

 

09.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิที่ช ัน้ 4 ประตู 10 
เคานเ์ตอร ์W-U กอ่นน าท่านมาเช็คอนิทีเ่คาน์เตอร ์สายการบนิ ไทย สมายล ์(WE)  โดยมี
เจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

11.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิกาสง โดยสายการบนิไทย สมายล ์

เทีย่วบนิที ่WE688 

16.15 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิกาสง ประเทศไตห้วัน หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง)  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาเดนิทาง 1.40 ช ัว่โมง) เป็นมณฑลที่มีชือ่เสยีงอีก
เมอืงหนึง่ในภาคตะวันตกเฉียงใตข้องไตห้วัน ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหนึง่และอกีดา้นตดิกับ
ทะเล มณฑลเจยีอีเ้ป็นเพยีงมณฑลเดยีวในไตห้วันทีม่ถีงึสามอทุยานแห่งชาติ โดยทัง้ 3 แห่งนี้ 
ลว้นมทีัศนียภาพทีโ่ดดเดน่และสวยงาม ตัง้แตภ่เูขาไปจนถงึชายทะเล ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของยวีซ่ัน 
ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของไตห้วันอกีดว้ย ท าใหเ้จยีอีม้รีะบบนเิวศทางทะเลทีอ่ดุมสมบรูณ์ เหมาะกับ
การท าประมงและเพาะเลีย้งหอยนางรมเป็นอยา่งยิง่ 

 

ไตห้วนัหา้มน าเขา้หรอืน าสง่กญัชา กนัชง หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีารสกดัจากกญัชา

หรอืกนัชงมาไตห้วนั (หากฝ่าฝืน มโีทษตามกฎหมายไตห้วนั มโีทษสงูสดุจ าคกุ

ตลอดชวีติ หรอืจ าคุกสบิปีขึน้ไป ปรบัไมเ่กนิ 15 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั) 

 

BKK KHH 

สายการบิน THAI Smile  

กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนัก 30 กก.ข้ึนเครื่องไม่เกิน 7 กก./ท่าน 

 

ขาไป 
ขากลบั 

เท่ียวบิน ออก ถึง 

WE688  11.55 16.15 
WE689 17.15 19.45 



 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดกลางคนื เหวนิฮ ัว่ไนทม์าเก็ต ซึง่เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ
ในมณฑลเจียอี้ในตอนกลางวันถนน Wenhua เป็นถนนส าหรับ การคมนาคมเหมือนถนนอื่นๆ
ทั่วไปและกลายมาเป็นถนนคนเดนิในตอนกลางคนื  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

ทีพ่กั โรงแรม Chiayi Renyi Lakeshore ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ทีเ่มอืงเจยีอี ้

 

 วนัทีส่อง      อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอทุยานอาลซีาน – น ัง่รถไฟโบราณ 

   ชมิชาอูห่ลง – เมอืงเกาสง – ตลาดกลางคนืหลุย่เฟง 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

09.00 น. น าท่านออกเดนิทางไปยัง อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน (ALISHAN NATIONAL PARK) เป็น
อุทยานแห่งชาตทิี่มีชือ่เสียงที่สุดของไตห้วัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 
2,700 เมตร เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงามมากและยังเป็นป็นแหล่งผลติชาคณุภาพสงูทีข่ ึน้ชือ่ใน
ระดับนานาชาต ิ น าท่าน สกัการะเจา้พอ่เสอื ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอุทยานอาลซีาน น าท่าน
เดนิชม อุทยานตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ 
2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปีmจากนั้นน าท่าน น ัง่รถไฟโบราณ ซึง่ทาง
รถไฟของอาลซีานถอืไดว้่าเป็นทางรถไฟโบราณทีต่ดิอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่ สวย
ที่สุดในโลก ใหท้่านไดด้ื่มด ากับธรรมชาตขิองตน้สนสูงชัน ที่มีอายุกว่าพันปี ชมซากตน้ไม ้
โบราณแปลกตาและตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสมบรูณ์อยู่มากตลอดสองขา้งทาง 
(รวมคา่รถไฟ 1 เทีย่ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
น าท่านแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วัน
แท ้ๆ  ทีจ่ะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน ดว้ยสภาพ
อากาศบนพื้นทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ท า
ใหช้าที่นี่มีรสชาตดิกีลมกล่อม และพันธุช์าของทีน่ี่ยัง
เป็นพันธุช์าทีน่ ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็น
ของฝากตามอัธยาศัย 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงเกาสง (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เมอืงส าคัญทางตอนใต ้
ของไตห้วัน ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นศูนยก์ลางทาง
อุตสาหกรรมทีใ่หญ่ทีสุ่ดของไตห้วัน น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดกลางคนื หลุย่เฟง (Ruifeng 
night market) ตลาดรุ่ยเฟิง เป็นตลาดนัดกลางคนืทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืงเกาสง และ
ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรา้นคา้แผงลอยและรถเข็น ตัง้เรียงรายกันมากถงึ



1,000 รา้น ท่านสามารถเลือกสนิคา้ไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อาหารอร่อยราคาถูก สนิคา้
แฟชัน่ หรอืสนิคา้เพือ่ความบันเทงิ เป็นตน้ 

ค า่  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่ตลาดกลางคนื หลุย่เฟง 

ทีพ่กั  โรงแรม Kaohsiung Guide Hotel LiuHe 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 วนัทีส่าม      อนุสรณ์พุทธสถานฝอกวงซาน – เจดยีม์งักรเสอื – ขนมพายสบัปะรด - Pier-2 Art Center 
  หา้งสรรพสนิคา้ KW2 – สะพานตา้ก ัง่ – ศนูยแ์สดงดนตรนีครเกาสง 
  ตลาดนดักลางคนืลิว่เหอ  
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่  อนุสรณ์พุทธสถานฝอกวงซาน  ฝอกวงซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชงิ
ศาสนาและวัฒนธรรมยอดนยิมของไตห้วัน มพีืน้ทีค่รอบคลุมกว่า 100 เฮกเตอร ์สรา้งเสร็จในปี 
2011 ภายในมอีงคพ์ระพุทธรูปทองสัมฤทธิฝ์อกวงประดษิฐานอยู่  ซึง่ถอืไดว้่าเป็นพระพุทธรูป
น่ังทีสู่งทีสุ่ดในโลก และดา้นหนา้องคพ์ระมอีาคารโถงใหญ่สูง 108 เมตร ตัง้อยู่ สรา้งขึน้เพื่อ
อทุศิใหก้บัพระธาตศุักดิส์ทิธิข์องพระพุทธเจา้ศากยมนีุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เจดยีม์งักรเสอื เป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงในประเทศไตห้วัน ตัง้อยู่
บรเิวณทะเลสาบดอกบัว หรอืทะเลสาบเหลยีนฉือถัน ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามขององคเ์จดยี์
สององคส์ูง 7 ชัน้ ตัง้อยู่คู่กันและความสวยงามโดดเด่นของหุ่นของหุ่นมังกรเสอืขนาดใหญ่ที่
เกีย่วขอ้งกับความเชือ่เรือ่งความศักดิส์ทิธิ ์ในการก าจัดสิง่ทีไ่ม่ดใีหอ้อกไปจากตัว โดยการเขา้
ทางปากมังกรแลว้ออกทางปากเสอืจะชว่ยเปลีย่นโชครา้ยใหก้ลายเป็นด ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

น าทุกท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด ขนมที่ถือไดว้่ามีแหล่งก าเนิดมาจากเกาะไตห้วัน เนื้อ
แป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิีความ
หวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกับรส
เปรีย้วของสบัปะรด ท าใหม้รีสชาตทิีก่ลมกลอ่มจน
เป็นทีน่ยิม ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืน
ใคร ท าใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของ
เกาะไตห้วัน ไม่ว่าใครทีไ่ดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็น
ของฝากติดมือกลับบา้น นอกจากขนมพาย
สับปะรดแลว้ ยังมีขนมอีกมากมายใหเ้ลือกชมิ 
และเลือกซื้อ เช่น ขนมพระอาทิตย์  ขนมพาย
เผือก เป็นตน้ อสิระใหทุ้กท่านเดนิเลือกซือ้ขนม
ภายในรา้น  

น าท่านเช็คอนิที ่Pier-2 Art Center เป็นศูนยแ์หล่งรวมงานศลิปะของเมอืง ทีน่ี่มจีุดถ่ายรูป

หลายมุม มีแหล่งรวมงานศิลป์ งานครีเอทีฟ 

อาคารชคิๆ หลากหลายใหท้่านไดถ้่ายรูปสวยๆ

อยา่งเต็มอิม่ เดมิพืน้ทีบ่รเิวณนี้เป็นทีต่ัง้ของโกดัง

เ ก่ า ส ร ้า ง ตั ้ ง แ ต่ ปี  1 9 7 3  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร  

เปลีย่นแปลงจากธุรกจิภาคอตุสาหกรรมไปสูภ่าค

บรกิาร  จนกระทั่งปี 2016 มีบรหิารจัดการพื้นที่ 

และเริม่จัดชดุนทิรรศการ เพือ่ผลักดันพืน้ทีแ่หง่น้ี

ใหเ้ป็นพื้นที่แห่งความคิดสรา้งสรรค์และแรง

บันดาลใจ ใหค้นที่ชื่นชอบงานศลิปะไดม้าร่วม

สนุกกบังานศลิปะในพืน้ทีจ่ัดแสดงขนาดกวา้ง เป็นการผสมผสานระหว่างพืน้ทีเ่กา่และงานศลิปะ

ใหม่  ใกล ้ๆ กันจะม ีหา้งสรรพสนิคา้ KW2 หา้งสรรพสนิคา้เล็กๆ ตดิกับท่าเรอื เป็นหา้งทีน่่ารัก 

ออกแนวงานอาร์ทชคิๆ รอบๆจะ มีมีสถานที่เช็คอนิ เช่น มา้หมุนสีขาวน่ารักๆ ลานขา้งหนา้

มองเห็นทะเลและคลังเรอืทีจ่อดอยู่มากมาย ภายในหา้งมขีอง ขายหลากหลาย ทัง้รา้นอาหาร 

เครื่องดืม่ ขนม หนังสอื ของทีร่ะลกึ ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปเลอืกซทอ้ตามอัธยาศัย  น าท่านเดนิ

ถา่ยรปู สะพานตา้ก ัง่ หรอื สะพานหมนุ (Great Harbor Bridge) เป็นสะพานหมนุแห่งแรก

ของไตห้วัน และเป็นสะพานหมุนขา้มท่าที่ยาวที่สุดในเอเชยี สามารถหมุนแนวนอนภายใน 3 

นาที สะพานตา้กั่งสขีาวบรสิุทธิ ์มีความยาว 110 เมตร และมีความกวา้ง 5 ถงึ 11 เมตร เป็น

สะพานส าหรับคนเดนิเทา้และเข็นจักรยานขึน้ไดส้ามารถรองรับผูค้นและจักรยานได ้550 คน   

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ ศูนยแ์สดงดนตรีนครเกาสง  (Kaohsiung Music Center) 

ออกแบบโดยทมีสถาปนิคสเปนและไตห้วัน เป็นศูนยก์ลางการแสดงเพลงป็อปของภาคใตใ้น

ไตห้วัน และยังเป็นสถานที่ส าคัญทางวัฒนธรรมดนตรีระดับสากล ที่นี่ยังเปิดไฟอาคารอย่าง



สวยงามทุกเย็น ท าใหบ้รรยากาศรมิฝ่ังแม่น ้าแห่งความรักกลายเป็นสถานทีส่ดุแสนสวยงามและ

โรแมนตกิ 

น าท่านชอปป้ิง ตลาดนดักลางคนืลิว่เหอ (Liuhe Night Market) ตลาดกลางคนืเกา่แกา่ที่
ตัง้แตปี่ 1950 ในตอนกลางวันทีน่ี่เป็นถนนปกต ิแตใ่นเวลากลางคนื จะเปลีย่นโฉมเป็นยา่นตลาด
นัดเจรญิรุ่งเรอืงทีม่รีา้นคา้กว่า 140 รา้น ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มาจับจ่ายใชส้อย  ตลาดแห่งนี้มขีายทุก
อย่าง ตัง้แต่ของทานเล่น อาหาร เครือ่งดืม่ เสือ้ผา้ ของสะสม เกม ไปจนถงึความบันเทงินานา
ชนิด แต่จะเนน้ไปที่ของว่างและอาหารทะเลทอ้งถิน่เป็นส่วนใหญ่ ราคาอาหารที่นี่จับตอ้งได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สเต็กเน้ือนุ่มทีก่ าลังฮติในชว่งน้ี แตเ่มนูแนะน าทีท่กุคนควรไปลองชมิจากนัด
กลางคนืลิว่เหอ คอื นมรสมะละกอ และกุง้อบเกลอื 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่ ตลาดนดักลางคนืลิว่เหอ (Liuhe Night Market) 
ทีพ่กั  โรงแรม Kaohsiung Guide Hotel LiuHe 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 วนัทีส่ ี ่     สถานกงสลุองักฤษตา๋โกว่ - Dome of Light – ทา่อากาศยานนานาชาตเิกาสง 

  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ      

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าท่านเดนิทางสู ่สถานกงสุลองักฤษตา๋โกว่ เป็นกงสลุเกา่แกท่ีม่สีถาปัตยกรรมสวยงาม ดว้ย
ตัวอาคารมลีักษณะเป็นแบบในสไตลต์ะวันตก สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1879 ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณทา่เรอื 
เป็นอาคารแบบตะวันตก ถกูออกแบบโดยวศิวกรชาวอังกฤษและสรา้งโดยชา่งฝีมอืชาวจนี ความ
พเิศษของทีน่ี่คอื รปูลักษณ์และสดัสว่นทีส่งา่งาม ผสมผสานศลิปะแบบบาโรกในยคุเรเนสซองส ์
และศลิปะจนีสมัยใหม่  ตัวอาคารสรา้งดว้ยอฐิชัน้เยีย่มทัง้หลัง แทรกดว้ยไมเ้เละดนิเหนียวบาง



แห่ง วงประตูท าเป็นทรงโคง้ครึง่วงกลมอย่างมเีอกลักษณ์ วางเรยีงตามล าดับขนาด ดูสะดุดตา 
สรา้งความกลมกลนืของศลิปะทีล่งตัวบรเิวณโดยรอบมตีน้ไมร้ม่รืน่ ดา้นหลังอาคารจะเป็นภเูขา 
ทีส่ าคัญ อาคารแห่งนี้เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมดา้นเทคนิคการสรา้ง ใหก้ับอาคารหลาย
เเหง่ อกีทัง้ยังเป็นสถานกงสลุอยา่งเป็นทางการแหง่แรกทีส่รา้งโดยชาวตา่งชาตใินไตห้วันดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่Dome of Light โดมกระจกสขีนาดใหญท่ีส่รา้งโดยศลิปินชาวอติาล ีนารซ์สิ

ซสั ฮัวกาลติา้ อยูใ่นสถานีฟอรโ์มซา บเูลอวารด์ (Formosa Boulevard) เป็นจดุเชือ่มตอ่ระหวา่ง

รถไฟสายสแีดงและสสีม้ของเมอืงเกาสง ท าใหส้ถานีรถไฟแห่งน้ีมชีือ่เสยีงมาก ใชเ้วลาประกอบ

เชื่อมต่อกับหลังคาสถานีนานถึง 4 ปี 

ถา่ยทอดเรือ่งราวของมนุษยผ์่านธาตตุ่างๆ 

ไดแ้ก่ ดนิ น ้า ลม ไฟ ออกมาเป็นผลงาน

ประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ที่ใหญ่

ที่สุดในโลก มีเสน้ผ่าศูนย์กลางของโดม

ยาว 30 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 

660 ตารางเมตร กระจกสสีันสวยงามและ

แสงไฟท าใหท้ี่นี่กลายเป็นสถานีรถไฟที่

สวยตดิอันดับตน้ๆ ของโลกเลยทเีดยีว 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 ถงึเวลาอันสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิกาสง เพือ่เดนิทางกลับ
ประเทศไทย 

17.15 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทย สมายล ์

เทีย่วบนิที ่WE689 
19.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนั

เนือ่งมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยั เชน่ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพ

การจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย 

ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และการบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว 

ตามกฎหมายของไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

หมายเหต ุ:  

- เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ 

หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรือ

หลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิที่

ไมเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

- ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเทีย่ว  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม

ทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่ ี

การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้    

- ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวั

ออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

 

 

 

 

 

 



เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศส าหรับชาวตา่งชาต ิส าหรับประเทศทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ตรวจ RT-PCR TEST / ATK กอ่นเดนิทาง (หากม)ี 

× หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลไตห้วันบังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

× ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาและการกกัตวัในกรณีทีผ่ลตตรวจโควดิเป็นบวก 

× ไม่รวมค่าเปลีย่นแปลง/ ค่าเลือ่นต ัว๋เครือ่งบนิ ไฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศในกรณีที่

ผลตตรวจโควดิเป็นบวก 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่ 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษิทัขอ

เก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด *** 

 

 



• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่นตดิตอ่ 

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

✓ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร  ์(มไีกด์

ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีไ่ตห้วนั) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง
, การนดัหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สสามารถใหบ้รกิารวันละ 11 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมตีราป้ัมใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ่้ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


