
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลวิ 
 ถา่ยรูปคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 
 นงักระเชา้เมาคง.. ใครไมม่าถอืวา่พลาด  
 ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดซอืหลนิ และ ตลาดซเีหมนิตงิ 
 เมนูพเิศษ... อาหารซฟีู๊ ด, เสยีวหลงเปา และสกุ ีTAKAO  
 ฟร ีWIFI บนรถ , มนีาํดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดยีว  
(จา่ยเพมิ) 

วนัท ี03 – 06 สงิหาคม 2562 15,888.- 4,500 

วนัท ี08 – 11 สงิหาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัท ี16 – 19 สงิหาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัท ี22 – 25 สงิหาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัท ี30 สงิหาคม – 02 กนัยายน 2562 16,888.- 4,500 

วนัท ี31 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2562 16,888.- 4,500 



ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 NTD ตอ่ทา่น/ทรปิ ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร –ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน-ไทเป 
  

16.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชนั 3 ประต ู 5 สายการบนิ ไทเกอร ์
แอร ์(IT) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําท่านโหลดสมัภาระ 

19.20 น. ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ TIGER 
AIR เทยีวบนิท ี IT506 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ย
อาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

00.10 น. ถงึ ท่าอากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถนิประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) 

ทพีกั  โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง      ไทเป-ขนมพายสบัปะรด-อทุยานเหยห่ลวิ-เมอืงผงิซ-ีปลอ่ยโคมผงิซ-ีเมอืงโบราณจวิเฟิน
DUTY FREE-ตลาดกลางคนืซอืหลนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
นําทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมทถีอืไดว้่ามแีหลง่กําเนดิมา
จากเกาะไตห้วัน เนือแป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด 
รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสม
กับรสเปรียวของสับปะรด ทําใหม้รีสชาตทิกีลมกล่อมจน
เป็นทนีิยม ดว้ยรสชาตทิเีป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร 
ทําใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมทีขึนชือของเกาะ
ไตห้วัน ไมว่า่ใครทไีดม้าเยอืนก็ตอ้งซอืเป็นของฝากตดิ
มอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมีขนม
อีกมากมายใหเ้ลือกชมิ และเลือกซือ เช่น ขนมพระ
อาทติย์  ขนมพายเผือก เป็นตน้ อสิระใหทุ้กท่านเดนิ
เลอืกซอืขนม 
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานเหยห่ลวิ (Yehliu Geopark) มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเล เป็นชายหาดทมีชีอืเสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทมีรูีปทรงแปลกตาและงดงาม ซงึเกดิจากการ
กดักร่อนของนําทะเลลมทะเล และการเคลอืนตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย
รูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผงึ ซงึมี
ชอืเสยีงทัวทังเกาะไตห้วัน และ ทัวโลก 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง เมนอูาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั (2) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีจดุทอ่งเทยีวยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซอียู่

ระหว่างสถานีซอืเฟินและสถานีตา้หัว ชอื “ซอืเฟิน” ตังตามชอืของครอบครัวดังเดมิผูพั้ฒนา
พนืทแีห่งนี ไฮไลทข์องการทอ่งเทยีว ซอืเฟิน คอื การปลอ่ยโคมลอย จากสถานีรถไฟ ซอื
เฟิน ก็สามารถเดินเล่นทีถนน  สายเก่าซงึเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลย มีทังรา้นคา้ 
รา้นอาหารเรียงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานใน
กระบอกไมไ้ผก่็มใีหบ้รกิาร (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่โคม) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจวิเฟิน (Jiufen Old Street) ตังอยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม 
ดา้นหลังเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แต่เดมิเคยเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทโีอบลอ้มดว้ยทวิเขา 
และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่ลบิๆ หมู่บา้นแห่งนีอดตีเคยเป็นเหมืองทองคําทีมีชอืเสยีงตังแต่สมัย
กษัตรยิก์วงสว ีแห่งราชวงศช์งิ โดยตังแต่ชว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารสํารวจพบแร่ทองคํา ญปีุ่ นที
เป็นผูค้รอบครองไตห้วันขณะนัน ไดเ้นรมติใหท้นีเีป็นเหมอืงทอง โดยใชแ้รงงานหลักคอืเชลยศกึ 
ซงึนํามาซงึความมังคังและคกึคักใหก้ับเมือง แต่เมือแร่ทองคําร่อยหรอ จนบรษัิทเอกชนของ
ไตห้วันทีมารับช่วงต่อในช่วงปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกจิการไปใน
ทีสุด จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญีปุ่ นอย่างสตูดโิอจิบล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนัง
การต์นูทโีด่งดังจนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 2002 กับเรอืง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี
ภายในหมู่บา้นทเีต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยคุอันเป็นเสน่หห์ลักของเมอืงนี ทังสองขา้งทาง มี
สนิคา้ขายอยูม่ากมาย ไมว่่าจะเป็น ของทรีะลกึ อาหารทอ้งถนิ ชดุเสอืผา้กเีพา้ รา้นนําชา เป็นตน้ 
นําทา่นเดนิทางสู่ รา้นคา้ปลอดภาษีท ีDUTY FREE ซงึมสีนิคา้แบรนดเ์นมชันนําใหท้่านไดเ้ลอืก
ซอืมากมายในราคาทถีกูเป็นพเิศษ 



นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืซอืหลนิ (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทใีหญ่
ทสีดุในกรุงไทเป และโดง่ดังทสีดุอกีดว้ย ของขายทนีีแทบจะมคีรบทกุอยา่ง ไมว่่าจะเป็น ของกนิ 
ของฝาก เสอืผา้ รอ้งเทา้  เปิดจนถงึเทยีงคนื เพราะเหตุน ีซอืหลนิเลยกลายเป็นสถานท ีNight 
Life อนัโดง่ดังของไตห้วัน เชญิท่านอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํ ณ ตลาดกลางคนืซอืหลนิ…. เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 
ทพีกั  โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสีาม นงักระเชา้เมาคง-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขนึ ชนั 89)-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก 
 ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ-ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทา่น นงักระเชา้เมาคง ซงึเป็นอกีหนึงแหลง่ทอ่งเทยีวสําคัญของเมอืงไทเป ทา่นจะไดพ้บ

กับความตนืเตน้ขณะนังกระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาทพีาคุณโลดแล่นเหนือไทเป ชม
บรรยากาศธรรมชาตอัินสวยงาม และทวิทัศน์เมอืงไทเปในมมุมองทแีตกต่างจากบนภูเขาที
เขยีวขจ ี

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเสยีวหลงเปา (4) 
บา่ย นําท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึ

ระฟ้าทสีงูทสีดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึทสีงูทสีดุใน
โลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพนืดนิ 509.2 เมตร 
มีทังหมด 101 ชัน ชัน 1-5 จะเป็นส่วนของหอ้ง
สรรพสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมสีนิคา้มากมาย
ใหท้่านเลอืกชอ้ป ทังสนิคา้ทัวไป ไปจนถงึสนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, 
Omega เป็นตน้ ชนั 6-8 เป็นศูนยก์ลางหอ้งคอนโทรล
ของตกึ ชนึ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชนั 85 เป็น
รา้นอาหารและรา้นกาแฟ ชัน 88,89,91 เป็นชันทจีะ
เป็นจุดชมววิ และชนั 101 จะเป็นออฟฟิสของทมีงาน
ตกึไทเป 101 ตกึนีถูกออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของอาคารเป็น
การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตร์คอืเทคโนโลยลีดอันตรายจาก
แรงลมและแผ่นดนิไหว หรอืระบบลูกตุม้แดมเปอร์ อันทันสมัยมนํีาหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กับการ
ตกแต่งดว้ยรูปหัวมังกรทมีุมอาคารทัง 4 ดา้นทุกชว่งชนัเพือขับไล่ภตูผิปิีศาจ ตามหลักความเชอื
และคําบอกเลา่ของซนิแส นอกจากนันตกึนยีังมลีฟิทท์เีร็วทสีดุในโลก ทคีวามเร็ว 1,080 เมตรต่อ
นาที ใชเ้วลาเดนิทางจากชัน 1 ไปยังชัน 89 เพียง 37 วนิาทีเท่านัน (ราคาทวัร ์ไม่รวมตวั
สาํหรบัขนึชมววิบนชนั 89) 

 นําท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที
ทถีอืไดว้่าเป็นสญัญลักษณ์ของประเทศอกีแห่ง
หนึง ตังโดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูก
ส ร ้า ง เ พื อ รํ า ลึ ก แ ล ะ เ ทิ ด ทู น ถึ ง อ ดี ต
ประธานาธบิด ีเจียง ไคเช็ค ผูนํ้าทไีดรั้บความ
เคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่าง
ยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสร า้ง เ ป็น
ลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสีขาว ผนังทํา
ดว้ยหนิออ่นทัง 4 ดา้น หลังคาสนํีาเงนิรูปทรง 
8 เหลยีม สว่นบนเป็นรูปทรงพีระมดิ ออกแบบ
ตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกงิ ประเทศจีน 



บันไดดา้นหนา้มทีงัหมด 89 ขันเท่ากับอายุของท่านประธานาธบิด ีภายในอาคารจะมรีูปปันจําลอง
ของท่าน เจยีง ไคเช็ค ทําขนึมาจากทองสัมฤทธขินาดใหญ่ในท่านังทมีใีบหนา้ยมิแยม้ต่างจากรูป
ปันของท่านในทอีนืๆ ซงึจะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยูต่ลอดเวลา กําแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาที
ทา่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คําคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กี
อยา่งหนงึคอื “พธิเีปลยีนเวรทหาร” ซงึมขีนึทกุๆ ตน้ชวัโมง ตังแตเ่วลา 10:00 - 16:00 น. 
นําท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครอืงประดับ
ททํีาจากเจอรเ์มเนียมเพอืสขุภาพ ชว่ยเรอืงของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวด
กลา้มเนือ ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรังสตี่างๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีากโทรศัพทม์อืถอื ได ้
อีกดว้ย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครืองประดับลําค่าของไตห้วันมาตังแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนันยังม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทเีป็นของฝากขนึชอืของไตห้วันและ
เป็นทนียิมอยา่งมากในเอเชยี 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตที
มชีอืเสยีง อกีหนงึไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปปิงทมีลีกัษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ย
กับย่านสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศนูยร์วมแฟชันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเทยีว 
สนิคา้ทนีีจะมทีังสนิคา้แฟชนัทัวไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, 
Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก กฟิช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮง
เอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชันเทรนใหมท่หีลากหลาย เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูสกุ ีTAKAO 1 เซ็ท/ทา่น (5) 
ทพีกั  โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทสี ี วดัหลงซาน-รา้นเครอืงสําอางค-์ MITSUI OUTLET MALL-ทา่อากาศยานนานาชาต ิ
 เถาหยวน-ทา่อากาศยานดอนเมอืง  กรงุเทพมหานคร 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านเดนิทางสู ่วดัหลงซาน (Longshan Temple) ชอืไทย จะชอืว่า วดัเขามงักร  ซงึเป็น
วัดทเีกา่แกท่สีดุวัดหนงึในประเทศไตห้วัน ถูกสรา้งขนึใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนผูอ้พยพมาจาก
มณฑลฝูเจียน และไดรั้บการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครังตามกาลเวลา อีกทังเป็นสถานที
ประดษิฐานสงิศักดสิทิธ ิเทพเจา้องคต์า่งๆ กว่า 165 องค ์อาท ิพระโพธสิัตวก์วนอมิพระประธาน
ของวัด เจา้แมท่ับทมิ เทพเจา้กวนอ ูเป็นตน้ ทา่นสามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั มคีวามสขุ
ในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภยั 
นําท่านเดนิทางสู ่รา้นเครอืงสําอางค ์(Cosmetics Shop) ชอืดังของประเทศไตห้วัน หนงึใน
สถานทชีอ้ปปิงทตีอ้งไปเยอืนสกัครัง เพราะเครอืงสาํอางคท์ปีระเทศไตห้วันมรีาคาถูกว่าทปีระเทศ
ไทยมาก  ไมว่่าจะเป็นแบรนดท์ผีลติขนึเองในประเทศ เช่น My beauty diary, ZA , Oguma  
รวมถงึแบรดท์อ้งถนิ ผลติภัณฑจ์ากประเทศเกาหล ีหรือแมก้ระทังญปีุ่ นอย่าง Shiseido, Biore, 
Majorica เป็นตน้ ซงึราคาจะถูกพอๆ กับประเทศทนํีาเขา้มา และสนิคา้บางชนิอาจจะราคาถูกกว่า
ดว้ยซํา  อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอธัยาศัย   
นําท่านเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET MALL แหล่งชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมทเีป็น OUTLET 
MALL ขนาดใหญ่ สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์เีหล่านักชอ้ปปิงรูจั้กกันอยู่แลว้ เชน่ Armani, Coach, 
Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, 
adidas, Le Creuset และอนืๆ อกีมากมายดว้ยราคาสนิคา้ทถูีกกว่าราคาตลาดทัวไป 35% – 70% 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน เพอืเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย  
15.30 น.  เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ TIGER AIR เทยีวบนิท ีIT505 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 
18.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทยีวกําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืง
ใหน้กัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ขนมพายสบัปะรด, DUTY FREE, ศนูยส์รอ้ย
สขุภาพ, รา้นเครอืงสําอางค ์ซงึจาํเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนอืงจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีน
ใหก้บันกัทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม  การบรโิภคขนึอยู่
กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิและถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้
รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทมีกีารลงรา้นรฐับาล  ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 300 NTD/ทา่น/รา้น  

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตาม



กฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่นําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 15 กก. 
 ค่าเบยีประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทยีว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× ราคานไีม่รวมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 NT ตอ่คนลูกคา้ 1 ท่าน ในส่วนของหวัหนา้

ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซักรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางไตห้วัน

ไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซี่าเขา้ประเทศใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสันในประเทศไตห้วัน
ไมเ่กนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคุเทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 25 ทา่น หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 มดัจําท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากทที่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 
 เมอืท่านชาํระเงนิไม่ว่าจะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนแีลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อื

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก
ไม่ส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผิดชอบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจอง
ตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
 
เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
เนืองจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนื
เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ 
เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอื
ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ  



หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 

25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมือท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี
/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนขีนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถ
ในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทยีวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ        

มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 


