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โปรดอา่นรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั)งหมดกอ่นทาํการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบนุ ี) 

และถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
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IIT98 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป เหยห๋ล ิ�ว จิ�วเฟิ� น 
ปลอ่ยโคมผงิซ ีกระเชา้เมาคง 4 วนั3คนื 

ไทเป อุทยานหลิ�ว  เหยห่ลิ7ว  หมูบ่า้นจ ิ�วเฟิ� น ปลอ่ยโคมผงิซ ีตกึไทเป 
101  กระเชา้เมาคง อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตลาดซเีหมนิตงิ ตลาดซหิลนิ 

พกั:  ไทเป 2คนื  เถาหยวน 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ TIGER AIR TAIWAN นํ)าหนกักระเป๋า 20 KG 

 

วนัที� รายละเอยีดทอ่งเที�ยว 

1   ท่าอากาศยานดอนเมอืง  

2  เถาหยวน หมูบ้่านโบราณจิ�วเฟิ� น อุทยานเหย๋ลิ�ว ปล่อยโคมผงิซ ีไทเป อนุสรณ์สถาน 
เจยีงไคเช็ค ซหีลนิไนท์มารเ์ก็ต  

3  ไทเป กระเชา้เมาคง ตกึไทเป 101 ตลาดซเีหมนิตงิ                    

4  วดัหลงซาน มติซยุเอา้เล็ท สนามบนิเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง          
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อตัราค่าบรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ่ เดก็(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไม่เสรมิเตยีง) ทารก พกัเด ี�ยว 

29 Mar - 01 Apr 2018 14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

05 - 08 Apr 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

19 - 22 Apr 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

26 - 29 Apr 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

03 - 06 May 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

10 - 13 May 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

17 - 20 May 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

24 - 27 May 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

31 May - 03 Jun 2018 14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

08 - 11 Jun 2018  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

22 - 25 Jun 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

06 - 09 Jul 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

20 - 23 Jul 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

26 - 29 Jul 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

10 - 13 Aug 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 
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24 - 27 Aug 2018  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

06 - 09 Sep 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

13 - 16 Sep 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

20 - 23 Sep 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

27 - 30 Sep 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

04 - 07 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

11 - 14 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

18 - 21 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

*ราคานี)สําหรบักรุ๊ปJOINเทา่นั)น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปสว่นตวักรณุาเช็คกบัเจ้าหนา้ท ี�* 
*ราคาอาจมกีารเปล ี�ยนแปลง เนื�องจากต ั7วเครื�องบนิปรบัขึ)น // *Passportตอ้งเป็นแบบทอ่งเที�ยวธรรมดาเท่าน ั)น(สี

แดงเลอืดหมู) หากท่านใชแ้บบอื�นๆตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�กอ่นจองทกุครั)ง // *ราคานี)ใชส้ําหรบั THAILAND 
PASSPORT เทา่นั)น .. ชาวต่างชาตอิาจมคี่าใชจ่้ายเพิ�ม กรณุาเช็คราคากบัเจ้าหนา้ที�ก่อนทาํการจองทุกครั)ง* 

*ทวัร์เป็นแบบต ั7วกรุ๊ปเลอืกที�น ั�งล่วงหนา้ไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัท ี��น ั�งให้ ซึ�งทวัร์ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได*้ 
*เร ื�องต ั7วเคร ื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัตั7วที�สนามบนิเทา่น ั)น* 

 

***หากมตี ั7วภายในกรุณาแจง้กอ่นทําการจองและก่อนโอนเงนิทกุคร ั)งทวัรจ์ะไมร่บัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�

เกดิขึ)น หากมกีารเปลี�ยนแปลงเช่นกรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง***  

  

ทราเวล สปร ีรบัจองทวัรเ์ฉพาะทา่นที�มจุีดประสงคเ์พื�อท่องเที�ยวเทา่น ั)น  

**ใบนดัหมายจะส่งมาประมาณ 5 วนัก่อนเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไมท่านหม,ูอื�น  ๆกรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอร์ต) 

โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัร์กบับรษิทัแลนด์ช ั)นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั)น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 
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*โปรแกรมและไฟท์บนิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม 

ที�พกั : จํานวน 3 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 

(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเด ี�ยว กรุณาเช็คกบัเจ้าหน้าที�) 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที� 1  ท่าอากาศยานดอนเมอืง  

18.00  พรอ้มกันที)ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์5 สายการบนิ 
TIGER AIR โดยมีเจา้หนา้ท ี)คอยอํานวยความสะดวกใหกั้บทา่น 

20.00  ออกเดนิทางสู่ กรงุไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ TIGER AIR เที�ยวบนิที� 
IT506 (ไมม่ีอาหาร และ เครื)องดื)ม บรกิารบนเคร ื)องบนิ) 

00.30+1  ถงึ ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ไตห้วันเป็นเกาะที)มพีืJนท ี)เล็กกวา่
ประเทศไทยประมาณ 12เท่าตัJงอยู่หา่งจากชายฝั)งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจีน
ประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืง
หลวงและเมอืงใหญ่ที)สดุ หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมที�พกั Taoyuan Chungli Business Hotel หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัที� 2 เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น อุทยานเหย๋ลิ�ว ปล่อยโคมผงิซ ีไทเป อนุสรณ์
สถาน เจยีงไคเช็ค ซหีลินไนท์มารเ์ก็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัJนนําท่านเดินทางสูเ่มอืงผงิซ ีเมืองนวิไทเป (New Taipei City) จุดท่องเที)ยว
ยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine) อยู่ระหว่างสถานีซอืเฟิ)น
และสถานตีา้หัว (Dahua Station) ชื)อ “ซือเฟิ� น” ตั Jงตามชื)อของครอบครวัดั Jงเดมิ
ผูพ้ฒันาพ ืJนที)แห่งนีJ ไฮไลทข์องการท่องเที)ยว ซ ื)อเฟิ)น คอืการปล่อยโคมลอย จากสถานี
รถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเล่นท ี)ถนน  สายเก่าซึ)งเป็นถนนเลยีบทางรถไฟไดเ้ลย มทัีJง
รา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรอืเขยีนคํา
อธษิฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มใีหบ้รกิาร (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่โคม) จากนัJนเดินทางสู่ หมู่
บา้นจิ�วเฟิ� น ซึ)งเป็นแหลง่เหมืองทองที)มชืี)อเสยีงตัJงแต่สมัยกษัตรยิ์กวงสวีJ แหง่ราชวงศ์
ชอง จงึมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขดุทองที)นี) การโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆ 
ทําใหจํ้านวนแรล่ดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลือทิJงไวเ้พยีงแต่
ความทรงจํา จนกระทั)งมีการใชจ้ ิ)วเฟิ)นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร ์"เปยฉิงเฉงิชื)อ" 
และ "อู๋เหยยีนเตอะซันซวิ" ทัศนยีภาพภูเขาที)สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดูด
นักท่องเที)ยวจํานวนมากเดินทางมาชื)นชมความงดงามของที)นี) นอกจากนีJยังมถีนนคน
เดนิเก่าแก่ที)มชีื)อเสยีงที)สุดในไตห้วัน ทําใหจ้ิ)วเฟิ)นกลับมาคึกคักและมชีีวติชวีาอกีครั Jง 
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ใหท่้านไดเ้พลดิเพลินในการจับจ่ายซืJอของกนิที)แปลกตา อีกทัJงยงัมบีัวลอยเผือกที)โด่ง
ดังที)สดุในไตห้วัน เนื)องจากมีรสชาตแิบบดัJงเดมิไม่เหมือนที)ไหน ท่านสามารถซืJอ
กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนีJยงัมีสนิคา้อกีมากมายที)ทําใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
ถนนคนเดินที)ยาวที)สุดในหมูบ่า้นจิ)วเฟิ)น 

เที)ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร ซฟีูดสเ์หย๋หลิ�ว 

จากนัJนนําท่านเดินทางสู่ เหย๋หลิ�ว มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกัด
กรอ่นของนํJาทะเลลมทะเล และการเคลื)อนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหิน
ชะง่อนทรายรูปรา่งต่างๆ เช่น หนิเศยีรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูปเทียน ดอกเหด็ 
เตา้หู ้ รังผึJงซึ)งมชีื)อเสียงทั)วทัJงเกาะไตห้วันและทั)วโลก นาํท่านเดนิทางกลับสู่ กรงุไทเป 
เมืองหลวงของไตห้วันและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทั Jงการศึกษา 
การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมืองไทเปตั Jงอยู่ทางดา้นเหนอืของ
เกาะไตห้วัน มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงที)มกีารเติบโต
เรว็มาก ท่านเดนิทางสู่ รา้นขนมพายสบัปะรด ซื)อดังเพื)อใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซืJอของ
ฝากอันขึJนชื)อของไตห้วัน จากนั Jนนําท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน 
นําท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึ)งเป็นแหลง่รวม รูปภาพ สิ)งของต่างๆ ท ี)
เป็นประวัต ิแทบทัJงหมดเกี)ยวกับ ท่านนายพล เจยีง ไค เช็ค ตั Jงแต่สมยัท ี)ยังเป็นลกูศิษย ์
ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ท่านจะไดพ้บกับการเปลี)ยนเวร
ทหารรกัษาการหนา้รูปั้Jนท่านนายพล เจียง ไค เชค็ ซ ึ)งจะ มีข ึJนทุก 1 ชั)วโมง บนชัJน 4 
ของอนุสรณ์แห่งนีJ จากนัJนนาํท่าน ไปช้อปปิ) งสินคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที� DUTY 
FREE และร้านคอสเมตกิ ซึ)งมสี ินคา้แบรนดเ์นมชัJนนํา และเคร ื)องสาํเอง ใหท่้านได ้
เลอืกซืJอมากมายในราคาที)ถูกเป็นพเิศษ 

คํ)า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

จากนัJนนําท่านไป Shilin Night Market เป็นตลาดกลางคืนที)ใหญ่ที)สุดในกรงุไทเป 
และโดง่ดังที)สดุอกีดว้ย ของขายที)นี)แทบจะมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของกิน ของฝาก 
เสืJอผา้ รอ้งเทา้ เปิดจนถงึเท ี)ยงคืน เพราะเหตุนีJซ ื)อหลนิเลยกลายเป็นสถานที) Night Life 
อันโด่งดังของไตห้วัน ในซื)อหลนิไนทม์ารเ์กต็มี Shilin Night Market Food Court ฟู้ด
คอรท์ชัJนใตด้ิน 

จนถึงเวลานดัหมาย นาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม We Meet Hotel  หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 
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โปรดอา่นรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั)งหมดกอ่นทาํการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบนุ ี) 

และถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 

 

วนัที� 3 ไทเป กระเช้าเมาคง ตกึไทเป 101 ตลาดซเีหมนิตงิ                    

เชา้  บรกิารอาหารเช้าที�หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัJนนําท่านเดินทางสู่ สถานกีระเชา้เมาคง นําท่านน ั�งกระเชา้เมาคง ซึ)งเป็นอีก
หนึ)งแหล่งท่องเที)ยวสําคัญของเมืองไทเป ท่านจะไดพ้บกับความตื)นเตน้ขณะนั)งกระเชา้
ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาที)พาคุณโลดแล่นเหนอืไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอัน
สวยงาม และทวิทัศน์เมอืงไทเปในมุมมองที)แตกต่างจากบนภเูขาที)เขยีวขจ ีจากนั Jน
เดนิทางสู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าข ึJนชัJน 89) ถ่ายรปูตึกที)มีความสูงถงึ 509 เมตร 
สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที)นี)ยงัมีจดุชมววิที)สูงที)สุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตัวอาคาร มี
ลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหนา้ที)กันการสั)นสะเทอืนเวลาที)เกดิแผ่นดนิไหว
และมีลฟิตท์ี)วิ)งเร็วท ี)สุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บรเิวณที)ตั Jง
ของตึกนีJยังเป็นแหล่งชอ้ปปิJงแหง่ใหม่ ที)เป็นที)นยิมของชาวไทเปและชาวต่างชาตมีิ
หา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปปิJ งมอลลอ์ยู่ถงึสิบแห่งบรเิวณนีJ 

เท ี)ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  จากนัJนนําท่านเยี)ยมชมสินคา้ส่งออกชื)อดังของไตห้วันที)ศูนย ์GERMANIUM 
POWER เป็นสรอ้ยที)มพีลังพเิศษช่วยในการปรบัสมดุลในรา่งกาย ซึ)งสามารถปรับ
สภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีนโลหติดช่ีวยใหร้า่งกายสดชื)นลด
อาการปวด จากนัJนนําทา่นชอ้ปปิJง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืที)คนไทยเรยีกวา่ สยามส
แควรเ์มอืงไทย มีทั Jงแหล่งเสืJอผา้ แบรนด์เนมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที)ทา่นรกั 
รองเทา้ยี)หอ้ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนดที์)ดัง ของญี)ปุ่น รวมทัJงยี)หอ้ตา่ง  ๆ
เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาที)ประเทศ ไตห้วัน 
ถือว่าถูกที)สดุในโลก 

(อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการช้อปปิ)ง) 

นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม We Meet Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
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โปรดอา่นรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั)งหมดกอ่นทาํการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบนุ ี) 

และถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 

 

วนัที� 4 วดัหลงซาน มติซยุเอา้เล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง          

เชา้  บรกิารอาหารเช้าที�หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านไป วดัหลงซาน เป็นหนึ)งในวัดที)เก่าแก่และมชีื)อเสยีงมากที)สดุแหง่หนึ)งของ
เมอืงไทเป ตัJงอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มอีายเุกือบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึJนโดยคนจนี
ชาวฝูเจีtยนช่วงปีค.ศ.1738 เพื)อเป็นสถานที)สักการะบูชาสิ)งศักสทิธิuตามความเชื)อของ
ชาวจีน มีร ูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจีนแต่มี ลูกผสมของความ
เป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันว่าเป็นวดัสไตลไ์ตห้วัน ทําใหที้)นี)เป็นอีกหนึ)ง
แหล่งท่องเที)ยวไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป วดัหลงซาน แต่เดิมสรา้งขึJนเพื)อสักการะ
เจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมเีทพเจา้องคอ์ื)นๆตามความเชื)อของชาวจีนอีกมากกว่า 
100 องคท์ ี)ดา้นในโดยมาจากทัJงศาสนาพทุธ เต๋า และขงจืvอ เช่น เจา้แม่ทับทิม ที)
เกี)ยวขอ้งกบัการเด ินทาง, เทพเจา้กวนอู เร ื)องความซืJอสัตย์และหนา้ที)การงาน และเทพ
เยว่์เหลา่ หรอื ผูเ้ฒ่าจันทรา ท ี)เชื)อกันวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก 
จากนัJนนําท่านเดินทางไปชอ้ปปิJงที) มติซุยเอ้าเล็ทพาร์ค (MITSUI Outlet 
Park) เป็นเอา้ท์เลทจากญี)ปุ่น ที)ใหญ่ที)สุดในไตห้วัน ภายในมหีา้งรา้นและรา้นอาหาร
กวา่ 200 แบรนดชั์Jนนํา พระเอกของที)นี)คงไม่พน้รองเทา้โอนิซกุะ แลว้กับอกี
หลากหลายแบรนดชั์Jนนาํ ตวัอยา่งแบรนดท์ ี)น่าสนใจ เช่น Skechers, Onitsuka tiger, 
Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake ส่วน
ใหญ่ราคาถูกกว่าหา้งในไทย (อิสระอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั) สมควรแก่เวลานํา
ท่านเดนิทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

15.40  ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ TIGER AIR เที�ยวบนิที� IT505 (ไม่มี
อาหารและเคร ื)องด ื)มบรกิารบนเครื)องบิน) 

18.45  ถึงท่าอากาศยานดอนเมอืง...โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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โปรดอา่นรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั)งหมดกอ่นทาํการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบนุ ี) 

และถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 

 

หมายเหตุ 

หมายเหต ุ: รายการทัวรส์ามารถเปลี)ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื)องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง
, สายการบิน เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์พื)อการท่องเที)ยว คา่ทัวรท์ี)จ่ายใหกั้บผูจ้ดั เป็นการชําระแบบ
จ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้ับสายการบินและสถานที)ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออก
เดนิทาง ฉะนัJนหากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน) ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสิทธิการคนืเงินสดส่วนใดๆ รวมทัJงคา่ตัvวเครื)องบนิใหแ้ก่ท่าน   

 
หมายเหตุ:อัตราค่าบรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตัvวเครื)องบินโปรโมชั)น จากสายการบิน ดังนั Jนเม ื)อท่านตกลง
เดนิทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวรแ์ลว้ มสิามารถเปลี)ยนแปลง เลื)อน ยกเลิกการเดินทางได ้บรษัิทฯขอสงวน
สทิธใินการคืนเงินคา่จอง คา่ทัวร ์ในทุกกรณี และกรณีที)ท่านเดินทางมาจากตา่งจังหวดัโดยเครื)องบิน
ภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษัิทก่อนทําการจองตัvวเครื)อง มิฉะนัJนบรษัิทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ
ทัJงสิJน กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

*** หากลูกคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืJนเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที)ระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่วา่จะ
สาเหตใุดกต็าม ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพ ิ)ม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ)นจะเป็นผูเ้ก็บเงินจาก
ลูกคา้โดยตรง *** 

***ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบัสนําเที)ยวสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั)วโมง มิ
อาจเพิ)มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัJงนีJขึJนอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนัJนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสิทธิuในการปรบัเปลี)ยนเวลาท่องเที)ยวตามสถานที)ใน
โปรแกรมการเดนิทาง***  

อตัราคา่บริการรวม ค่าตัvวเครื)องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มที)พัก  3คนื พักหอ้ง
ละ  2-3  ท่าน  อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ)าตามรายการ) บัตรท่องเที)ยวสถานที)ต่าง  ๆค่า
รถ ค่าจอดรถ คา่ทางด่วน คา่มัคคุเทศก ์ค่านํJาหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัตเิหตตุาม
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โปรดอา่นรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั)งหมดกอ่นทาํการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขท ี�ระบนุ ี) 

และถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 

กรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงื)อนไขของบรษัิทฯ
ประกันภัยที)บรษัิททาํไว ้** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีนํJามันของสายการบินตามรายการ 
*คา่บรกิารนีJรบัเฉพาะนักท่องเที)ยวชาวไทยเท่านั Jน **ไมร่วมประกนัครอบคลมุสุขภาพ ซื)อประกนั
เพิ�มเตมิ ตดิต่อไดท้ ี�เจ้าหนา้ที�ทราเวลสปรี** 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม ค่าใชจ้า่ยส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื)องดื)มที)สั)งเพิ)ม โทรศัพท ์โทรสาร มนิิบาร ์ทวีี
ช่องพิเศษ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่ซักรดี ค่าสมัภาระท ี)หนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกต ิ20 กก.) ค่า
วซีา่พาสปอรต์ต่างดา้ว  ค่าภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมูลค่าเพิ)ม 7%, นักท่องเที)ยวชาวตา่งชาติ(เก็บเพิ)ม 
800บาท), ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 NT สําหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจในการ
บรกิาร ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าวีซา่ กรณีสถานทูตมกีารประกาศเก็บคา่วีซา่ 

เงื�อนไขในการจอง มดัจําท่านละ 8,000 บาทตอ่ท่าน และ ชําระสว่นที)เหลอืก่อนวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วันล่วงหนา้(การไม่ชําระเงินค่ามดัจําหรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรือยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารที)ประกอบการเดนิทาง 
หนังสอืเดินทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํ)ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นบัจากวันเดินทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมิฉะนัJนทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
และด่านตรวจปฏิเสธการออกและเขา้เมืองทา่น*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื **กรณีลูกคา้ถอืหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่
ก่อนเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไม่รวมค่าวซี่า 

การยกเลกิการจอง  เนื)องจากเป็นราคาโปรโมชั)น ตัvวเครื)องบนิเป็นราคาแบบซ ืJอขาด เมื)อทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา หรอื ค่าทัวรท์ั Jงหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื)อน
การเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทัJงส ิJน 

#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปลี�ยนแปลงวนัเดนิทาง //เปลี�ยนโปรแกรม (โปรดอ่านใหล้ะเอียดก่อนจอง) 

*ยกเลกิการเดนิทางไม่ไดทุ้กกรณี // ยดึค่ามดัจําและคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน* 

**โปรแกรมนี)เปล ี�ยนวนัเดนิทางไม่ได ้// เปล ี�ยนจองโปรแกรมอ ื�นไม่ได*้* 

**กรณุาตรวจสอบPassportผูเ้ดินทางวา่เดนิทางแนน่อนก่อนส่งใหเ้จ้าหนา้ท ี� เพราะเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้
(กรณีสามารถเปล ี�ยนแปลงไดม้คีา่ใช้จ่ายเพิ�มเตมิ)** 
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หมายเหต ุ

กรณุาอ่านศกึษารายละเอยีดทัJงหมดก่อนทําการจอง เพื)อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง
ท่านลูกคา้และบรษัิทฯ และเมื)อท่านชําระเงินค่าจอง และหรอื ค่าทัวรแ์ลว้ ถือว่าทา่นยอมรบัเง ื)อนไขของ
บรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสิทธิuในการยกเลกิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท ี)มีผูเ้ดินทางตํ)ากว่า 20 ท่าน โดย
จะแจง้ใหกั้บท่านไดท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดินทาง 
2) ขอสงวนสทิธิuที)จะเปลี)ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เม ื)อเกดิเหตสุุดวสัิยจนไม่สามารถ
แกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิuไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายที)เกดิจากสายการบิน การนดัหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการก่อ
จลาจล การปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุและอื)น ๆ ท ี)อยู่นอกเหนอืการควบคุมของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ่้ายเพิ)มเติมที)
เกดิขึJนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อุบัติเหตุตา่งๆ   
4) ขอสงวนสทิธิuที)จะปรบัราคาตามสถานการณ์ที)มีการปรบัข ึJนจากภาษีเช ืJอเพลงิท ี)ทางสายการบินอาจจะ
มกีารเรยีกเก็บเพิ)มเติม ตลอดจนการเปล ี)ยนแปลงเที)ยวบ ินและตามตารางบินของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามที)จองระบุเอาไวห้รอืก่อนรายการท่องเที)ยวจะสิJนสดุลง ผูจั้ด
ถอืว่าผูท่้องเที)ยวสละสทิธิuและจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารท ี)ไดชํ้าระไว ้ไม่วา่กรณีใด  ๆทั JงสิJน เนื)องจาก
ค่าใชจ่้ายที)ท่านไดจ่้ายใหกั้บผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบยืนยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดชํ้าระค่าใชจ่้ายทัJงหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารในแต่ละแห่งแบบชาํระเต็มมเีงื)อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที)เกี)ยวขอ้ง จนมกีารยกเลิก ล่าชา้ เปลี)ยนแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนส่ง หรอื หน่วยงานที)ใหบ้รกิาร ผูจ้ดัจะดําเนินโดยสดุความสามารถ
ที)จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่ลกูคา้ แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้าํหรับค่าบรกิารนั Jนๆ 
7) การประกันภัย ที)บรษัิทไดทํ้าไวส้ําหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตจุากการ
เดนิทางท่องเที)ยวเท่านั Jน ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพการเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงื)อนไขกรม
ธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมื)อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์
(ท่านสามารถซืJอประกันสุขภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิท ประกันทั)วไป)  
8) มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธิในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั JงสิJนแทนผูจ้ัด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัJน  
9) ผูจั้ดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื)องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ 
ในกรณีที)ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที)ยว อันเนื)องมาจากการกระทําที)ส่อไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูกปฏิเสธในกรณีอื)นๆ 
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