
 

 

รหัสทัวร  TTN1900632 
ทัวรไตหวัน เหยหลิ่ว จิ่วเฟم�น กระเชาเมาคง  4 วัน 3 คืน (VZ) 
ชมงดงามของอุทยานเหยหลิ่ว ถายรูปคูแลนดมารคไตหวัน ณ ตึกไทเป 101 
น่ังกระเชาเมาคง.. ชิม ชอป ชิว ณ ตลาดซ่ือหลิน และ ตลาดซีเหมินติง 
เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู�ด, เสี่ยวหลงเปา และสุกี้ TAKAO 

 
 
 



 

 

โดยสายการบิน  TIGER AIR 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

พัก 2 ทานตอหอง 
(ไมมีราคาเด็ก) 

พักเดี่ยว  
(จายเพ่ิม) 

วันที่ 04 – 07 เมษายน 2562 (วันจักร)ี 17,888.- 4,500 
วันที่ 19 – 22 เมษายน 2562  16,888.- 4,500 
วันที่ 26 – 29 เมษายน 2562  16,888.- 4,500 

วันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2562  16,888.- 4,500 
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2562  16,888.- 4,500 

วันที่ 31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562  16,888.- 4,500 
วันที่ 01 – 04 มิถุนายน 2562  15,888.- 4,500 
วันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2562  16,888.- 4,500 

วันที่ 29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 16,888.- 4,500 
วันที่ 04 – 07 กรกฏาคม 2562  16,888.- 4,500 
วันที่ 06 - 09 กรกฎาคม 2562  15,888.- 4,500 
วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2562 16,888.- 4,500 
วันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2562 16,888.- 4,500 
วันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2562 16,888.- 4,500 
วันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2562 16,888.- 4,500 

วันที่ 01 – 04 สิงหาคม 2562 16,888.- 4,500 
วันที่ 03 – 06 สิงหาคม 2562 15,888.- 4,500 
วันที่ 08 – 11 สิงหาคม 2562 16,888.- 4,500 
วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2562 16,888.- 4,500 



 

 

 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 NTD ตอทาน/ทริป ในสวนของ

หัวหนาทัวรที่ดแูลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร 
 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร –ทาอากาศยานดอนเมือง-ทาอากาศยานนานาชาติเถา

หยวน-ไทเป 
16.00 น. สมาชิกทกุทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 ประต ู5 สายการ

บิน ไทเกอร แอร (IT) โดยมีเจาหนาที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและนํา
ทานโหลดสัมภาระ 

19.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวนั โดยสาย
การบิน TIGER AIR เที่ยวบนิที่ IT506 (คาทวัรไมรวมคาอาหารบนเครือ่ง 
สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

00.10 น. ถึง ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตหวัน ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว นําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถิ่นประเทศ
ไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

ที่พัก  โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 

วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2562 16,888.- 4,500 
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562 16,888.- 4,500 
วันที่ 31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562 16,888.- 4,500 

วันที่ 06 – 09 กันยายน 2562 16,888.- 4,500 
วันที่ 13 – 16 กันยายน 2562 16,888.- 4,500 
วันที่ 21 - 24 กันยายน 2562 14,888.- 4,500 
วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562 16,888.- 4,500 



 

 

วันที่สอง     ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว-เมืองผิงซ-ีปลอยโคมผิงซี-เมือง
โบราณจิ่วเฟم�นDUTY FREE-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
นําทานแวะชิม ขนมพายสับปะรด (Vigor 
Pineapple Cake)  ขนมท ี ่ ถ ื อ ได  ว  ามี
แหลงกําเนิดมาจากเกาะไตหวัน เน้ือแป�งหอม
เนยหอหุมแยมสับปะรด รสชาติมคีวามหวาน 
และความมันของเนยเล็กนอย ผสมกับรส
เปรี ้ยวของสับปะรด ทําใหมีรสชาติที่กลม
กลอมจนเปนที่นิยม ดวยรสชาติที่เปนเอกลักษณไมเหมือนใคร ทําใหขนมพาย
สับปะรดเปนขนมที่ขึ้นชื่อของเกาะไตหวัน ไมวาใครที่ไดมาเยือนก็ตองซื้อเปน
ของฝากติดมือกลับบาน นอกจากขนมพายสับปะรดแลว ยังมีขนมอีกมากมาย
ใหเลือกชิม และเลือกซื้อ เชน ขนมพระอาทิตย  ขนมพายเผือก เปนตน อิสระให
ทุกทานเดินเลือกซื้อขนม 
นําทานเดินทางสู อุทยานเหยหลิ่ว (Yehliu Geopark) มีลักษณะเปนแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเล เปนชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปดวยโขดหินที่มีรูปทรง
แปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของนํ้าทะเลลมทะเล และการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบดวยโขดหินชะงอนทรายรูปรางตาง ๆ เชน 
หินเศียรราชินี และรองเทาเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ซึ่งมี
ช่ือเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน และ ทั่วโลก 

เที่ยง  บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ  ภั ต ต า ค า ร อ า ห า ร พ ื ้ น เ ม ื อ ง  
เมนูอาหารทะเลสไตลไตหวัน (2) 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองผิงซี จุดทองเที ่ยวยอดฮิตของเสนทางรถไฟสาย

ประวัติศาสตรผิงซีอยูระหวางสถานีซือเฟم�นและสถานีตาหัว ชื่อ “ซือเฟم�น” ต้ัง
ตามชื่อของครอบครัวด้ังเดิมผูพัฒนาพื้นที่แหงนี้ ไฮไลทของการทองเที่ยว ซื่อ
เฟم�น คือ การปลอยโคมลอย จากสถานีรถไฟ ซือเฟم�น ก็สามารถเดินเลนที่
ถนน  สายเกาซึ่งเปนถนนเลียบทางรถไฟไดเลย มีทั้งรานคา รานอาหารเรียงราย
ตลอดสองขางทาง ใครอยากปลอยโคมลอยหรือเขียนคําอธิษฐานในกระบอกไม
ไผก็มใีหบริการ (ราคาทัวรไมรวมคาโคม) 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจิ่วเฟم�น (Jiufen Old Street) ตั้งอยูบนเขา 
ทัศนียภาพสวยงาม ดานหลังเปนภูเขา ดานหนาเปนวิวทะเลจีหลง แตเดิมเคย
เปนหมูบานเล็กๆ ที่โอบลอมดวยทิวเขา และมองเห็นทองทะเลอยูลิบๆ หมูบาน
แหงนี้อดีตเคยเปนเหมืองทองคําที่มีชื ่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ แหง
ราชวงศชิง โดยตั้งแตชวงป ค.ศ. 1890 ไดมีการสํารวจพบแรทองคํา ญี่ปุ�นที่
เปนผูครอบครองไตหวันขณะน้ัน ไดเนรมิตใหที่น่ีเปนเหมืองทอง โดยใชแรงงาน
หลักคือเชลยศึก ซึ่งนํามาซึ่งความมั่งคั่งและคึกคักใหกับเมือง แตเมื่อแรทองคํา
รอยหรอ จนบริษัทเอกชนของไตหวันที่มารับชวงตอในชวงป ค.ศ. 1987 ตอง
ประสบภาวะขาดทุนจนตองปดกิจการไปในที่สุด จนเปนแรงบันดาลใจใหผูสราง
ของญี่ปุ�นอยางสตูดิโอจิบลิ ไดใชเปนฉากหลังของหนังการตูนที่โดงดังจนควา
รางวัลออสการมาครองในป 2002 กับเรื ่อง  “SPIRIT AWAY” นอกจากน้ี
ภายในหมูบานที่เต็มไปดวยอาคารโบราณยอนยุคอันเปนเสนหหลักของเมืองน้ี 
ทั้งสองขางทาง มีสินคาขายอยูมากมาย ไมวาจะเปน ของที่ระลึก อาหารทองถิน่ 
ชุดเสื้อผากี่เพา รานน้ําชา เปนตน 
นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมช้ัน
นําใหทานไดเลือกซื้อมากมายในราคาที่ถูกเปนพิเศษ 
นําทานเดินทางสู ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) เปน
ตลาดกลางคืนทีใ่หญที่สุดในกรุงไทเป และโดงดังที่สุดอีกดวย ของขายทีน่ี่แทบ
จะมคีรบทกุอยาง ไมวาจะเปน ของกิน ของฝาก เส้ือผา รองเทา  เปดจนถึง
เที่ยงคืน เพราะเหตุน้ี ซือ่หลินเลยกลายเปนสถานที ่Night Life อันโดงดังของ
ไตหวัน เชิญทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิ ส ร ะ รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ค ํ่ า  ณ  ต ล า ด ก ล า ง ค ื น ซ ื่ อ ห ลิ น … .  
เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก  โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม น่ังกระเชาเมาคง-ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้น ช้ัน 89)-อนุสรณสถานเจียง
ไคเชก -ศูนยสรอยสุขภาพ-ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทาน น่ังกระเชาเมาคง ซึ่งเปนอีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวสําคัญของเมืองไทเป 

ทานจะไดพบกับความต่ืนเตนขณะน่ังกระเชาลอยฟ�าเหมาคง กอนโดลาที่พาคุณ
โลดแลนเหนือไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม และทิวทัศนเมืองไทเป
ในมุมมองที่แตกตางจากบนภูเขาที่เขียวขจี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา (4) 
บาย นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 (Taipei 

101) ตึกระฟ�าที่สูงที่สุดในไตหวัน และเคย
เปนตึกที่สูงที ่สุดในโลกในป ค.ศ. 2004  
ความสูงจากพื้นดิน 509.2 เมตร มีทั้งหมด 
101 ชั ้น ชั ้น 1-5 จะเป นส วนของหอง
สรรพสินคาและรานอาหารตางๆ โดยมี
สินคามากมายใหทานเลือกชอป ทั้งสินคา
ทั่วไป ไปจนถึงสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน Gucci, Louis Vuitton, Dior, 
Omega เปนตน ช้ัน 6-8 เปนศูนยกลางหองคอนโทรลของตึก ช้ึน 9-84 เปน
ออฟฟศเปดใหเชา ชั้น 85 เปนรานอาหารและรานกาแฟ ชั้น 88,89,91 เปน
ช้ันที่จะเปนจุดชมวิว และช้ัน 101 จะเปนออฟฟสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนี้
ถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาวไตหวัน คือ ซี วาย ลี โดยรูปแบบของอาคารเปน
การผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางวิทยาศาสตรและไสยศาสตรคือเทคโนโลยี
ลดอันตรายจากแรงลมและแผนดินไหว หรือระบบลูกตุมแดมเปอร อันทันสมัยมี
นํ ้าหนักถึง 660 เมตริกตัน กับการตกแตงดวยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 
ดานทุกชวงช้ันเพื่อขับไลภูตผิีปศาจ ตามหลักความเช่ือและคําบอกเลาของซินแส 
นอกจากน้ันตึกน้ียังมีลิฟทที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 1,080 เมตรตอนาที ใช
เวลาเดินทางจากช้ัน 1 ไปยังช้ัน 89 เพียง 37 วินาทีเทาน้ัน (ราคาทัวร ไมรวม
ตั๋วสําหรับขึ้นชมวิวบนช้ัน 89) 



 

 

 นําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียง
ไ ค เ ช ก  ( Chiang Kai- Shek 
Memorial Hall) สถานที่ที่ถือไดวา
เปนสัญญลักษณของประเทศอีกแหง
หน่ึง ต้ังโดดเดนอยูกลางจตุรัสเสรีภาพ 
ถูกสรางเพื่อรําลึกและเทิดทูนถึงอดีต
ประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผู นําที่
ไดรับความเคารพและศรัทธาจากคนไตหวนัมาอยางยาวนาน สถาปตยกรรมการ
กอสรางเปนลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเปนสีขาว ผนังทําดวยหินออนทั้ง 4 ดาน 
หลังคาสีนํ้าเงินรูปทรง 8 เหลี่ยม สวนบนเปนรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอ
ฟ�าเทียนฐานในกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน บันไดดานหนามีทั้งหมด 89 ขั้นเทากับ
อายุของทานประธานาธิบดี ภายในอาคารจะมีรูปปم�นจําลองของทาน เจียง ไค
เช็ค ทําขึ้นมาจากทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญในทานั่งที่มีใบหนายิ้มแยมตางจากรูป
ปم�นของทานในที่อื ่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�าไว 2 นายอยูตลอดเวลา กําแพง
ดานหลังจะมีปรัชญาที ่ทานใชในการปกครองประเทศ 3 คําคือ จริยธรรม 
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร และไฮไลทอีกอยางหนึ่งคือ “พิธีเปลี่ยนเวร
ทหาร” ซึ่งมีขึ้นทุกๆ ตนช่ัวโมง ต้ังแตเวลา 10:00 - 16:00 น. 
นําทานเดินทางสู ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Power Center) เปน
ศูนยเครื ่องประดับที ่ทําจากเจอรเมเนียมเพื ่อสุขภาพ ชวยเรื ่องของระบบ
ไหลเวียนโลหิต อาการปวดขอ ไมเกรน ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ และยังสามารถ
ดูดรังสีตางๆ เชน แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพทมือถือ ได อีกดวย 
เจอรเมเนียมถือเปนเคร่ืองประดบัลํ้าคาของไตหวันมาต้ังแตโบราณจนถึงปจจุบัน 
นอกจากนั้นยังมี หยกไตหวัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ที่เปนของฝากขึ้น
ช่ือของไตหวันและเปนที่นิยมอยางมากในเอเชีย 
นําทานเดินทางสู   ตลาดกลางคืนยานซีเหมินติง (Ximending Night 
Market) ไนทมาเก็ตที่มช่ืีอเสียง อีกหน่ึงไฮไลตของเมืองไทเป แหลงชอปปم�งทีม่ี
ลักษณะเปนตรอกซอย บรรยากาศคลายกับยานสยามสแควรของกรุงเทพ ศูนย
รวมแฟชั่นทันสมัยของเหลาวัยรุ นไตหวันและนักทองเที่ยว สินคาที่นี ่จะมีทั้ง
สินค าแฟชั ่นทั ่วไป และสินค าแบรนด เนม เช น Onisuka Tiger, New 



 

 

Balance, Nike, Adidas เปนตน มีรานคาของฝาก กิ ๊ฟช็อป สไตลวัยรุน
มากมาย รวมไปถึงคาเฟ� แหลงแฮงเอาต รานอาหาร และสตรีทฟู�ด สินคาแฟชั่นเท
รนใหมที่หลากหลาย เชิญทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้ TAKAO 1 เซ็ท/ทาน (5) 
ที่พัก  โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่สี่ วัดหลงซาน-รานเครื่องสําอางค- MITSUI OUTLET MALL-ทาอากาศ

ยานนานาชาติเถาหยวน-ทาอากาศยานดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู วัดหลงซาน (Longshan Temple) ชื ่อไทย จะชื่อวา วัด
เขามังกร  ซึ่งเปนวัดที่เกาแกที่สุดวัดหน่ึงในประเทศไตหวัน ถูกสรางขึ้นใน ค.ศ. 
1738 โดยชาวจีนผูอพยพมาจากมณฑลฝูเจี้ยน และไดรับการบูรณะปฏิสังขรณ
หลายครั้งตามกาลเวลา อีกทั้งเปนสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจาองค
ตางๆ กวา 165 องค อาทิ พระโพธิสัตวกวนอิมพระประธานของวัด เจาแม
ทับทิม เทพเจากวนอู เปนตน ทานสามารถขอพรใหแคลวคลาดปลอดภัย มี
ความสุขในชีวิตครอบครัว ปลอดโรคภัย 
นําทานเดินทางสู  รานเครื่องสําอางค (Cosmetics Shop) ชื ่อดังของ
ประเทศไต หวัน หนึ ่งในสถานที ่ช อปป งที�م ่ต องไปเย ือนสักครั ้ง เพราะ
เคร่ืองสําอางคที่ประเทศไตหวนัมีราคาถกูวาที่ประเทศไทยมาก  ไมวาจะเปนแบ
รนดที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ เชน My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถึง
แบรดท องถิ ่น ผลิตภัณฑจากประเทศเกาหลี หรือแมกระทั ้งญี ่ป ุ �นอยาง 
Shiseido, Biore, Majorica เปนตน ซึ่งราคาจะถกูพอๆ กับประเทศที่นําเขา
มา และสินคาบางชิ้นอาจจะราคาถูกกวาดวยซํ้า  อิสระใหทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย   
นําทานเดินทางสู MITSUI OUTLET MALL แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่
เปน OUTLET MALL ขนาดใหญ สวนใหญจะเปนแบรนดที่เหลานักชอปปم�ง
ร ู จักกันอยู แลว เช น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy 
Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, 
Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมายดวยราคาสินคาที่ถูกกวาราคาตลาดทั่วไป 
35% – 70% 



 

 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองเถาหยวน เพื่อเดินทาง
กลับสูประเทศไทย  
15.30 น.  เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน TIGER AIR 

เที่ยวบินที่ IT505 
(คาทวัรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของไต หวันร วมกับการท องเท ี่ยวก ําหนดให ม ีการ
ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดร ู จักในนามของรานรัฐบาล 
คือ  ขนมพายสับปะรด, DUTY FREE, ศูนยสรอยสุขภาพ, รานเครื่องสําอางค ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจ ึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การ
บริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถาหาก
ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตวั
ออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 NTD/ทาน/ราน  
 

**ราคาสาํหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเครื่องบิน 9,888 บาท** 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวนัจองทวัร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตวัทานเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
การบริการของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวนัละ 
10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ



 

 

เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 15 กก. 
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 NT ตอคนลูกคา 1 ทาน ใน

สวนของหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศไตหวัน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 

(เนื่องจากทางไตหวันไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศไตหวันไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนด
หรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน
ไปแลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุก
ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการ



 

 

เดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการ
เดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณลีูกคา
ทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวร
เต็มจํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดย

ไมมีเงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อ

พนักงานขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับ
ใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาด
จากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ



 

 

แลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 25 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ

ขึ้นกอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อ ุ บัติ เหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู 
และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์......................................................................... วนัเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด..................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
 



 

 

 
หมายเหตุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร   ไม่ทานเนื�อววั  ไม่ทานเนื�อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอื�นๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


