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TAIWAN เทีย่วไทเป สขุใจไปกบั ไทเกอรแ์อร ์
4 วนั 3 คนื  

โดยสายการไทเกอรแ์อร ์(IT) 

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market ฟินฟิน กบับรรยากาศตลาดอาหารทะเลแบบญีปุ่่ น 
• สมัผสัการน ัง่รถไฟความเร็วสงูของไตห้วนั (ชนิคนัเซ็นไตห้วนั) 
• ถกูใจคนโสดขอพรความรกั ขอดา้ยแดง วดัหลงซนัไตห้วนั 
• ชอ้ปป้ิงมาเต็มท ัง้ ซือ่หลนิไนท ์, ซเีหมนิตงิ , Gloria Outlet 
• เวลาบนิไมเ่หนือ่ยกบัการเดนิทาง ผูส้งูอายไุปได ้เด็กนอ้ยไปดไีมม่งีอแงเพราะงว่งนอน ! 

 

          ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่4 – 7 , 25 – 28  ส.ค. 61  14,900.- 

วนัที ่17 – 20 ส.ค. 61         15,900.- 

วนัที ่11 – 14 ส.ค. 61        18,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิเถาหยวน-เขา้ทีพ่กั X X X 
WELL GARDEN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เถาหยวน-อทุยานเยห๋ลิว่-หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมค่า

ขึน้ตกึชัน้89 ) –ซือ่หลนิไนท ์
O O X 

LOOK HOTELหรอื

เทยีบเทา่ 

3 

Germanium Power – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสับปะรด -ตลาดปลาไทเป-

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็-วัดหลงซนั (ขอพรความรัก ดา้ยแดง!)  

-ซเีหมนิตงิ 

O O X 
LOOK HOTELหรอื

เทยีบเทา่ 

4 
รา้นคอสเมตคิ-น่ังรถไฟหัวจรวด-เถาหยวน-Gloria Outlet - 

สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิดอนเมอืง 
O X X  

 

 ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 14,900.- 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวนไตห้วนั 

17.00 น. 

คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 7 

ประตู 5-6  สายการบนิไทเกอรแ์อร ์(Tiger air) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

หมายเหต ุ*** 

**  ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ ** 

เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏของ Tiger ซึง่สายการบนิจะท าการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่ง 

(Random Seat)ซึง่เป็นทีน่ั่ง STANDARD SEAT ใหก้บัลกูคา้เทา่นัน้ (แตอ่ยูใ่นกลุม่ตั๋วกรุ๊ปเดยีวกนั) 

โดยหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่งหรอืตอ้งการเปลีย่นทีน่ั่งใหม ่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

19.20 น.  
ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ ไทเกอรแ์อร ์(Tiger air) เทีย่วบนิที ่IT506                                          
(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

00.10 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมอืงไตห้วัน  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากท่านไดผ้่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก WELL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2:  
เถาหยวน- อทุยานเยห๋ล ิว่-หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ข ึน้ช ัน้89) -  

ซือ่หลนิไนท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อทุยานแห่งนี้ตัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มี

ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอก

เป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ี

ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั  

 

น าทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทาง

รถไฟแห่งแรกของไตห้วันที่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์ชงิ  ในอดีตที่จ ิว่เฟ่ินเป็นแหล่งเหมอืงทองที่มี

ชือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้  สมยัราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ แต่ใน

ยคุปัจจุบันนี้ทีห่มู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของ

ฝากแบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยังมโีลเกชัน่

ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีย่เ์กาหล ีซี
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รีย่ไ์ตห้วันและการต์ูนแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทั่วโลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่ว

โลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมใน

การมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่งหนึง่ของไตห้วัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน

ตรงกบัวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ท่านจะ

ไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***  น าท่านออก

เดนิทางสู่ เมอืงไทเป น าทา่นถ่ายรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของ

ไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มรีูปคู่กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน ! .. 

โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นีต้กึทีม่คีวามสงู

ถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 660 ตันทีช่ว่ยถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และ

ชว่ยการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีสุ่ดในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคง

ความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ขึน้จุดชมววิ

ชัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดที่มีช่ ือ่เสยีงทีสุ่ดของไทเป ในดา้นอาหาร

ทอ้งถิน่ของไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกันแบบสไตลท์อ้งถิน่

เลยทเีดยีว และยงัมสีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แฟชัน่วัยรุ่น  รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ต่าง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกัน

แบบจใุจ 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม LOOK  HOTEL (TAIPEI)  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3:  
Germanium Power – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด –ตลาดปลาไทเป – อนสุรณ์สถาน
เจยีงไคเช็ค  - วดัหลงซนั (พเิศษ! ขอดา้ยแดง ขอพรความรกั) - ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงรา้น Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ย

แมเ่หล็กแรก่อ้นธาตเุจอมาเนีย่ม ทีม่คีุณสมบัต ิท าใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปร่า และ

คลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอญัมณีล ้าค่าทีห่ายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลก  

น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสับปะรด ทีถ่อืว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วันเปรยีบเสมอืน

ขนมประจ าชาตเิลยก็ว่าได ้แนะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพื่อนๆ (ขนมพาย

สับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) น าท่านสู่ ตลาดปลาไทเป หรอื Addiction Aquatic 

Development [ Taipei Fish Market ] บรรยากาศตลาดอาหารทะเลซฟีู้ดคลา้ยของญีป่นุแต่ไมต่อ้ง

ไปถงึญีปุ่่ น ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสด ๆ และมสีนิคา้หลากหลายให ้

เลอืกชม เลอืกชมิบางททีา่นอาจจะอดใจไมไ่หวจนซือ้ตดิไมต้ดิมอืเผือ่เป็นอาหารมือ้เย็นของทา่นก็ได ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สกุ ีไ้ตห้วนั 1 เซ็ท / ทา่น 

 น าทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลา

ในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัว

อาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส าคัญคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคน
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ใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ท่านมาดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้

ไม่ไดม้แีค่รูปภาพเท่านัน้ที่เล่าเรื่องราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ 

รถยนตก์ันกระสนุประจ าต าแหน่งทีจ่ัดแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟัง

เรือ่งราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิง่เหล่านี้ และอกีหนึง่สว่นทีส่ าคัญคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูป

ปัน้ขนาดใหญข่องทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็และในทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวร

ของเหล่าหทารทีแ่สดงความเคารพและภักดตี่อท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค จากนัน้น าท่านสู ่

วดัหลงซานซือ่ หรอื “วัดมงักรภเูขา” เป็นวัดเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถอืไดว้า่เป็นวัดพทุธ

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในไตห้วันก็วา่ได ้ภายในวัดแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยรปูแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรม

ทีป่ระณีต  ทา่นจะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและเหลา่เทพเจา้ทีไ่ดส้รา้งไวอ้ยา่งวจิติรงดงามโดยชา่งฝีมอืที่

หาไดย้ากในปัจจบุนั  ในแตล่ะวันก็จะมพีทุธศาสนกิชนจากทั่วทุกมมุโลกมาเคารพสักการะไมข่าดสาย

และ ส าหรับท่านทีต่อ้งการขอพรเรือ่งความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรักขอไดท้ีน่ี่กับองคเ์ทพเจา้

แห่งความรักหรอื ”เฒา่จนัทรา ต านานดา้ยแดงแหง่รกั” ซงึเป็นสัญลักษณ์ทีแ่สดงออกถงึคู่แท ้มี

ชือ่เสยีงโด่งดังมากของไตห้วัน  ใหท้่านได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีย่อด

นิยมที่สุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไตห้วัน หาก

เปรยีบเทยีบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้

กีฬ่ายีห่อ้ต่าง ๆ ยังมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลือกซือ้ แต่ทีน่ี่ไม่ไดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยังมี

รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไมไ่ดก้ับเมนู น ้าแข็งใสไอซ์

มอนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

       น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  LOOK  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4:  
รา้นคอสเมตคิ – น ัง่รถไฟหวัจรวด – เมอืงเถาหยวน – Gloria Oulet -  สนามบนิเถา

หยวน – ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะชม รา้นเครือ่งส าอาง COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของไตห้วัน 

มากมายหลายแบรนด ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟไทเปเมนสเตชัน่เพือ่ น ัง่รถไฟหวัจรวด 

หรอื รถไฟชนิคนัเซ็นไตห้วนั สูเ่มอืง เถาหยวน ใชเ้วลาน่ังรถไฟประมาณ 19 นาท ีหากน่ังรถบสัตอ้ง

ใชเ้วลาถงึ 1 ชม. รถไฟหัวจรวดของไตห้วันเป็นเทคโนโลยแีบบชนิคันเซ็นของญีปุ่่ นรุ่น Shinkansen 

700 T ความเร็วเต็มสปีดจะอยูท่ี ่300 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง เป็นรถไฟรุ่นทีม่คีวามเร็วตดิอันดับ 1 ใน 10 

ของโลกเลยทเีดยีว ... เดนิทางถงึเมอืงเถาหยวน น าท่านสู ่GLORIA OUTLET เป็น OUT LET 

MALL ขนาดใหญ ่มรีา้นคา้ทัง้หมด 285 รา้น สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์ีเ่หล่านักชอ้ปป้ิงรูจั้กกันอยูแ่ลว้ 

เชน่ Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo 

Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกี

มากมาย ดว้ยราคาสนิคา้ทีถ่กูกวา่ราคาตลาดทั่วไปกวา่ 35% – 70%เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์ังชัน้

น าของโลกสนิคา้แบรนดท์ีค่ณุชืน่ชอบในราคาพเิศษ  



 
 
 
 
 
 

 
 GHTPEIT001           หนา้ 5 จาก 8        

 

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัช ัน้น าของ

โลกสนิคา้แบรนดท์ีค่ณุชืน่ชอบในราคาพเิศษสดุๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน 

15.35 น. 
อ าลากรงุไทเป เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทเกอร ์(Tiger) โดย
เทีย่วบนิที ่IT505 (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

18.20 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
 

 อตัราคา่บรกิาร   โปรแกรม : ไตห้วนั เทีย่วไทเป สขุใจ ไปกบัไทเกอรแ์อร ์4 วนั 3 คนื IT  
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
(จอยแลนด)์ 

4 – 7 สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 8,400.- 

11 - 14 สงิหาคม 2561 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 

17 – 20 สงิหาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 9,400.- 

25 – 28 สงิหาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 8,400.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ทา่น *** 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศนูยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก
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คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น *** 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 800 เหรยีญไตห้วนั /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการ

เดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 800 NTD/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ไตห้วัน ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ไตห้วันมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิาร

ยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ (ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาล

บังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 1.การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคา, รปูแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 3.การช าระคา่บรกิาร 
  3.1 มัดจ าทีล่ะ 10,000 บาท  
  3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
 4.การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
  4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
  4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย จ านวนเงนิยอดมัดจ า 
  4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด   

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนใน
ประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่
ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

      5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัด
หยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการ
เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะ
ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

 7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 8.กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วัน
กอ่นการเดนิทาง  

 9.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้    
**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจ

คนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทาง

มัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

 

 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากท าการจองแลว้  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


