
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check in Taiwan 
4 วนั 3 คนื 
 

 ชมความงามของไทเป นั่งกระเชา้เมาคง 
 ชม หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมืองทองทีม่ีชือ่เสยีง  
 ชม เมอืงเหย่หลิว่ ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปรา่งแปลกตา 
 ถ่ายภาพ ตกึไทเป 101 ตกึระฟ้าแห่งนีเ้คยมีความสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 
 ชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็ ตวัอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้หลงั  
 ชม วดัหลงซนัซือ่ เป็นวดัเก่าแก่กว่า 260 ปี 
 ชอ้ปป้ิง ฝงเจยีไนทม์ารเ์กต็, ซเีหมนิตงิ, รา้นพายสบัปะรส 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง) - ไทเป 
 
16:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประตูทางเขา้ 5 เคานเ์ตอร ์- 

สายการบนิ Tiger Air โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
19:20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยเที่ยวบินที่ IT506 (ค่าทวัรไ์ม่รวม

คา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 
00:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง น าท่าน

เดนิทางสู่ทีพ่กั (เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เรว็กว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 
 
ทีพ่กั  Ximen Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่2  ไทเป - ขนมพายสบัปะรด - อุทยานเหย่หลิว่ - เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน - ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด Vigor Pineapple Cake ขนมที่ถอืไดว่้ามีแหล่งกาเนิดมาจากเกาะ
ไตห้วนั เนือ้แป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสบัปะรด รสชาติมีความหวาน และความมนัของเนยเล็กนอ้ย ผสมกบัรส
เปรีย้วของสบัปะรด ท าใหม้ีรสชาติทีก่ลมกล่อมจนเป็นทีนิ่ยม ดว้ยรสชาติทีเ่ป็นเอกลกัษณไ์ม่เหมือนใคร ท า
ใหข้นมพายสบัปะรดเป็นขนมที่ขึน้ชือ่ของเกาะไตห้วนั ไม่ว่าใครที่ไดม้าเยือนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากติดมือ
กลบับา้น นอกจากขนมพายสบัปะรดแลว้ ยงัมีขนมอีกมากมายใหเ้ลือกชมิ และเลือกซือ้ เช่น ขนมพระ
อาทิตย ์ขนมพายเผือก เป็นตน้ อิสระใหทุ้กท่านเดินเลือกซือ้ขนม น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิว่ 
Yehliu Geopark มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีม่ีชือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิ
ที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกิดจากการกดักรอ่นของนา้ทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตวัของเปลือก
โลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปรา่งต่างๆ เชน่ หนิเศยีรราชนีิ และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด 
เตา้หู ้รงัผึง้ ซ ึง่มีชือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วนัและทั่วโลก 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน Jiufen Old Street ตัง้อยู่บนเขา ทศันียภาพสวยงาม ดา้นหลงั
เป็นภูเขา ดา้นหน้าเป็นวิวทะเลจีหลง แต่เดิมเคยเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่โอบลอ้มดว้ยทิวเขา และมองเห็นทอ้ง
ทะเลอยู่ลิบๆ หมู่บา้นแห่งนี้อดีตเคยเป็นเหมืองทองค าที่มีชือ่เสียงตัง้แต่สมยักษัตรยิก์วงสวี ้แห่งราชวงศช์งิ 
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โดยตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้ีการสารวจพบแรท่องค าเป็นผูค้รอบครองไตห้วนัขณะน้ัน ไดเ้นรมิตใหท้ี่น่ี
เป็นเหมืองทอง โดยใชแ้รงงานหลกัคอืเชลยศกึ ซึง่น ามาซึง่ความมั่งคั่งและคกึคกัใหก้บัเมือง แต่เมื่อแรท่องค า
รอ่ยหรอ จนบรษิทัเอกชนของไตห้วนัทีม่ารบัชว่งต่อในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิด
กิจการไปในที่สุด จนเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ส้รา้งของญี่ปุ่นอย่างสตูดิโอจิบลิ ไดใ้ชเ้ป็นฉากหลงัของหนัง
การต์ูนที่โด่งดงัจนควา้รางวลัออสการม์าครองในปี 2002 กบัเร ือ่ง “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายใน
หมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอนัเป็นเสน่หห์ลกัของเมืองนี้ ทัง้สองขา้งทาง มีสินคา้ขายอยู่
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของที่ระลึก อาหารทอ้งถิ่น ชุดเสือ้ผา้กี่เพา้ รา้นน้าชา เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ 
ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ Shilin Night Market เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงไทเป และโด่งดงั
ทีสุ่ดอกีดว้ย ของขายทีน่ี่แทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เปิดจนถงึเทีย่ง
คนื เพราะเหตุนี ้ซ ือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night Life อนัโด่งดงัของไตห้วนั เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

 
 
 

 
 
 
ค า่ อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  Ximen Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่3  นั่งกระเชา้เมาคง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ศูนยส์รอ้ย

สุขภาพ - ตลาดกลางคนืย่านซเีหมนิตงิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน นั่งกระเชา้เมาคง Maokong Gondola ซึง่เป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวสาคญัของเมืองไทเป 
ท่านจะไดพ้บกบัความตื่นเตน้ขณะน่ังกระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง ชมบรรยากาศธรรมชาติอนัสวยงาม และ
ทวิทศันเ์มืองไทเปในมุมมองทีแ่ตกต่างจากบนภูเขาทีเ่ขยีวขจ ี
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ เมนูเสีย่วหลงเปา) 
น าท่านถ่ายรูปกบั ตกึไทเป 101 Taipei 101 ตกึระฟ้าทีสู่งทีสุ่ดในไตห้วนั และเคยเป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในโลก
ในปี ค.ศ. 2004 ความสูงจากพื ้นดิน 509.2 เมตร มีทั้งหมด 101 ช ัน้ ช ัน้ 15 จะเป็นส่วนของหอ้ง
สรรพสินคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมีสินคา้มากมายใหท่้านเลือกชอ้ปทัง้สินคา้ทั่วไปจนถึงสินคา้แบรนด ์
เนมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็นตน้ ช ัน้ 68 เป็นศูนยก์ลางหอ้งคอนโทรล
ของตกึ ชึน้ 9 84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ช ัน้ 85 เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ ช ัน้ 88,89,91 เป็นช ัน้ทีจ่ะ
เป็นจุดชมวิว และช ัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทีมงานตึกไทเป 101 ตึกนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิคชาว
ไตห้วนั คือ ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกนัอย่างลงตัวระหว่างวทิยาศาสตร ์และไสย
ศาสตรค์อืเทคโนโลยลีดอนัตรายจากแรงลมและแผ่นดินไหว หรอืระบบลูกตุม้แดมเปอร ์อนัทนัสมยัมีนา้หนัก
ถึง 660 เมตรกิตนั กบัการตกแต่งดว้ยรูปหวัมังกรที่มุมอาคารทัง้ 4 ดา้นทุกชว่งช ัน้เพื่อขบัไล่ภูติผีปิศาจ 
ตามหลกัความเชือ่และคาบอกเล่าของซนิแส นอกจากน้ันตึกนีย้งัมีลฟิทท์ี่เรว็ทีสุ่ดในโลก ทีค่วามเรว็ 1,080 
เมตรต่อนาที ใชเ้วลาเดินทางจากช ัน้ 1 ไปยงัช ัน้ 89 เพียง 37 วินาทีเท่าน้ัน (ราคาทวัร ์ไม่รวมต ัว๋สา
หรบัขึ ้นชมวิวบนช ัน้ 89) น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก Chiang Kai-Shek 
Memorial Hall สถานที่ทีถ่ือไดว่้าเป็นสญัญลกัษณข์องประเทศอีกแห่งหน่ึง ตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตุรสั
เสรภีาพ ถูกสรา้งเพื่อราลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ผูน้าที่ไดร้บัความเคารพและ
ศรทัธาจากคนไตห้วนัมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งเป็นลกัษณะแบบจีน ตวัอาคารเป็นสีขาว 
ผนังทาดว้ยหินอ่อนทัง้ 4 ดา้น หลงัคาสีนา้เงนิรูปทรง 8 เหลีย่ม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด ออกแบบตามหอ
ฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน บนัไดดา้นหน้ามีทัง้หมด 89 ขัน้เท่ากบัอายุของท่านประธานาธบิด ี
ภายในอาคารจะมีรูปป้ันจาลองของท่าน เจียง ไคเช็ค ทาขึน้มาจากทองสมัฤทธิข์นาดใหญ่ในท่าน่ังที่มี
ใบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปป้ันของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา กาแพงดา้นหลงั
จะมีปรชัญาทีท่่านใชใ้นการปกครองประเทศ 3 คาคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวิทยาศาสตร ์และไฮไลท ์
อีกอย่างหน่ึงคือ “พิธีเปลี่ยนเวรทหาร” ซึง่มีขึน้ทุกๆ ตน้ช ั่วโมง ตัง้แต่เวลา 10:00 - 16:00 น.น าท่าน
เดินทางสู่  ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ Germanium Power Center เป็นศูนยเ์ครื่องประดับที่ทาจาก
เจอรเ์มเนียมเพื่อสุขภาพ ชว่ยเร ือ่งของระบบไหลเวียนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนื้อ ปวดขอ้ 
และยงัสามารถดูดรงัสีต่างๆ เชน่ แสงจากทีวี หรอื รงัสีจากโทรศพัทม์ือถือ ไดอ้ีกดว้ย เจอรเ์มเนียมถือเป็น
เครือ่งประดบัลา้ค่าของไตห้วนัมาตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ันยงัมี หยกไตห้วนั (หยกตาแมว) 
และปะการงัแดงที่เป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วนัและเป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชยี น าท่านเดนิทางสู่ ตลาด
กลางคนืย่านซเีหมนิตงิ Ximending Night Market ไนทม์าเก็ตทีม่ีชือ่เสียงอีกหน่ึงไฮไลตข์องเมือง
ไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงที่มีลกัษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ยกบัย่านสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศูนยร์วม
แฟช ัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุน่ไตห้วนัและนักท่องเทีย่ว สินคา้ที่น่ีจะมีทัง้สนิคา้แฟช ัน่ทั่วไป และสินคา้แบรนด ์
เนม เชน่ Onisuka Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก กิฟ๊ชอ็ป สไตลว์ยัรุน่
มากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหล่งแฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟช ัน่เทรนใหม่ทีห่ลากหลาย เชญิ
ท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พเิศษ เมนูสุกี ้1 เซท็/ทา่น) 
 
ทีพ่กั  Ximen Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่             
 
วนัที ่4  วดัหลงซาน - รา้นเครือ่งสาอางค ์- Mitsui Outlet Mall - (ท่าอากาศยาน เถาหยวน) - 

กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วดัหลงซาน Longshan Temple ชือ่ไทย จะชือ่ว่า วดัเขามงักร ซึง่เป็นวดัที่เก่าแก่
ที่สุดวดัหน่ึงในประเทศไตห้วนั ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนผูอ้พยพมาจากมณฑลฝูเจีย้น และ
ไดร้บัการบูรณะปฏิสงัขรณห์ลายคร ัง้ตามกาลเวลา อีกทัง้เป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศกัดิส์ิทธิ ์เทพเจา้องค ์
ต่างๆ กว่า 165 องค ์อาท ิพระโพธสิตัวก์วนอมิพระประธานของวดั เจา้แม่ทบัทมิ เทพเจา้กวนอู เป็นตน้ ท่าน
สามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั มีความสุขในชวีิตครอบครวั น าท่านเดินทางสู่ รา้นเครือ่งสาอางค ์
Cosmetics Shop ชือ่ดงัของประเทศไตห้วนั หน่ึงในสถานที่ชอ้ปป้ิงทีต่อ้งไปเยือนสกัคร ัง้ เพราะเครือ่งสา
อางคท์ี่ประเทศไตห้วนัมีราคาถูกว่าทีป่ระเทศไทยมาก ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์ี่ผลิตขึน้เองในประเทศ เชน่ My 
Beauty Diary, Za , Oguma รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ ผลติภณัฑจ์ากประเทศเกาหล ีหรอืแมก้ระทัง้ญีปุ่่นอย่าง 
Shiseido, Biore, Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถูกพอๆ กบัประเทศที่น าเขา้มา และสินคา้บางชิน้อาจจะ
ราคาถูกกว่าดว้ยซา้ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู่ Mitsui Outlet Mall แหล่งชอ้ป
ป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมที่เป็น Outlet Mall ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนดท์ี่เหล่านักชอ้ปป้ิงรูจ้กักนัอยู่
แลว้ เช่น  Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, 
Lanvin, Kenzo, Nike, Adidas, Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมายดว้ยราคาสินคา้ที่ถูกกว่าราคาตลาด
ทั่วไป 35% 70% สมควรแก่เวลา 
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เทีย่ง อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั 

 
15:30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Tiger Air เทีย่วบนิที ่IT505 (คา่ทวัรไ์มร่วม

คา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 
18:20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
หมายเหตุ  ***รายการทอ่งเทีย่วนี้อาจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นี้ถอืเป็นเอกสทิธิ ์

ของผูจ้ดัโดยยดึถอืตามสภาพการณ ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั*** 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  สงิหาคม 

30 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62  20,900 20,900 20,900 5,000 - 

31 ส.ค. 62 - 03 ก.ย. 62  20,900 20,900 20,900 5,000 - 

เดอืน  ตุลาคม 

18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62  21,900 21,900 21,900 5,000 - 

31 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62  21,900 21,900 21,900 5,000 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากที่ไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่
เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีที่ออกตั๋วเครือ่งบินแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิในส่วนนี ้

 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ
จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี่ยว
เพิ่มตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทีเ่ดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม (พกัเดี่ยว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิส าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนิน ้าใจกบั
ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Tiger Air 
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 ค่าที่พกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์
การแข่งขันกีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกันเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 400 NTD /ท่าน ตลอดทริ
ปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า
โหลดใตเ้ครือ่งบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 10 
กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิ่น
ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสิทธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้มี) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรอืสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 
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4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 5,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 16 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 แจง้ล่วงหนา้ 11 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 10 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมือง จะไมม่กีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ ไตห้วนั 

 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื้อววั ☐  ไมท่านเนื้อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


