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รหสัโปรแกรม : 12252 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

ไตห้วนั เหยห๋ลิว่ จ ิว่เฟ่ิน กระเชา้เมาคง  

4 วนั 3 คนื 
ซุปตาร.์.. มุง้ม ิง้นา่รกั 

ก าหนดการเดนิทาง เดอืนเมษายน - กนัยายน 2562 
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โดยสายการบนิ  TIGER AIR 

 อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลิว่ 

 ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

 น ัง่กระเชา้เมาคง.. ใครไมม่าถอืวา่พลาด  

 ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดซือ่หลนิ และ ตลาดซเีหมนิตงิ 

 เมนพูเิศษ... อาหารซฟีู๊ ด, เส ีย่วหลงเปา และสกุ ี ้TAKAO  

 ฟร ีWIFI บนรถ , มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 

(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่04 – 07 เมษายน 2562 (วนัจกัร)ี 17,888.- 4,500 

วนัที ่19 – 22 เมษายน 2562  16,888.- 4,500 

วนัที ่26 – 29 เมษายน 2562  16,888.- 4,500 

วนัที ่11 – 14 พฤษภาคม 2562  16,888.- 4,500 

วนัที ่24 – 27 พฤษภาคม 2562  16,888.- 4,500 

วนัที ่31 พฤษภาคม – 03 มถินุายน 2562  16,888.- 4,500 

วนัที ่01 – 04 มถินุายน 2562  15,888.- 4,500 

วนัที ่15 - 18 มถินุายน 2562  16,888.- 4,500 

วนัที ่29 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัที ่04 – 07 กรกฏาคม 2562  16,888.- 4,500 

วนัที ่06 - 09 กรกฎาคม 2562  15,888.- 4,500 

วนัที ่12 - 15 กรกฎาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัที ่19 - 22 กรกฎาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัที ่20 - 23 กรกฎาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัที ่25 - 28 กรกฎาคม 2562 16,888.- 4,500 

วนัที ่01 – 04 สงิหาคม 2562 16,888.- 4,500 

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

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

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

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

วนัที ่30 สงิหาคม – 02 กนัยายน 2562 16,888.- 4,500 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 NTD ตอ่ทา่น/ทรปิ ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร –ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน-ไทเป 

  

16.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตู 5 สายการบนิ ไทเกอร ์แอร ์

(IT) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าท่านโหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.20 น. ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ TIGER 

AIR เทีย่วบนิที ่IT506 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

00.10 น. ถงึ ท่าอากาศยานเมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

ทีพ่กั  โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

วนัที ่06 – 09 กนัยายน 2562 16,888.- 4,500 

วนัที ่13 – 16 กนัยายน 2562 16,888.- 4,500 

วนัที ่21 - 24 กนัยายน 2562 14,888.- 4,500 

วนัที ่27 – 30 กนัยายน 2562 16,888.- 4,500 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง      ไทเป-ขนมพายสบัปะรด-อุทยานเหย่หลิว่-เมอืงผงิซ-ีปลอ่ยโคมผงิซ-ีเมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน

DUTY FREE-ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด (Vigor Pineapple Cake) ขนมทีถ่ือไดว้า่มแีหลง่ก าเนดิมา

จากเกาะไตห้วัน เน้ือแป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด 

รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสม

กับรสเปรี้ยวของสับปะรด ท าใหม้รีสชาตทิี่กลมกล่อมจน

เป็นที่นิยม ดว้ยรสชาตทิี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 

ท าใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมที่ข ึ้นชื่อของเกาะ

ไตห้วัน ไม่วา่ใครทีไ่ดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็นของฝากตดิ

มือกลับบา้น นอกจากขนมพายสับปะรดแลว้ ยังมีขนม

อีกมากมายใหเ้ลือกชมิ และเลือกซื้อ เช่น ขนมพระ

อาทติย ์ ขนมพายเผือก เป็นตน้ อสิระใหทุ้กท่านเดนิ

เลอืกซือ้ขนม 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานเหยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเล เป็นชายหาดที่มชีือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่ีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการ

กดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย

รูปร่างต่าง ๆ เช่น หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ ซึง่มี

ชือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วนั และ ทั่วโลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง เมนูอาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั (2) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ีจดุทอ่งเทีย่วยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซอียู่
ระหวา่งสถานซีอืเฟ่ินและสถานีตา้หัว ชือ่ “ซอืเฟ่ิน” ตัง้ตามชือ่ของครอบครัวดัง้เดมิผูพ้ัฒนา
พืน้ทีแ่หง่นี ้ไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่ว ซือ่เฟ่ิน คอื การปลอ่ยโคมลอย จากสถานรีถไฟ ซอื

เฟ่ิน ก็สามารถเดนิเล่นที่ถนน  สายเก่าซ ึง่เป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลย มีทั ้งรา้นคา้ 
รา้นอาหารเรียงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขยีนค าอธษิฐานใน
กระบอกไมไ้ผก่็มใีหบ้รกิาร (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่โคม) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตัง้อยู่บนเขา ทัศนียภาพสวยงาม 

ดา้นหลังเป็นภูเขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจีหลง แตเ่ดมิเคยเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มดว้ยทวิเขา 

และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่ลบิๆ หมู่บา้นแห่งน้ีอดตีเคยเป็นเหมืองทองค าที่มีชือ่เสยีงตัง้แต่สมัย

กษัตรยิก์วงสวี ้แห่งราชวงศช์งิ โดยตัง้แตช่่วงปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารส ารวจพบแร่ทองค า ญีปุ่่ นที่

เป็นผูค้รอบครองไตห้วนัขณะนัน้ ไดเ้นรมติใหท้ีน่ี่เป็นเหมืองทอง โดยใชแ้รงงานหลักคอืเชลยศกึ 

ซึง่น ามาซึง่ความมั่งคั่งและคกึคักใหก้ับเมือง แต่เมื่อแร่ทองค าร่อยหรอ จนบริษัทเอกชนของ

ไตห้วันที่มารับช่วงต่อในช่วงปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิดกจิการไปใน

ที่สุด จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญี่ปุ่ นอย่างสตูดโิอจิบล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนัง

การต์ูนทีโ่ด่งดงัจนควา้รางวลัออสการม์าครองในปี 2002 กบัเรือ่ง  “SPIRIT AWAY” นอกจากน้ี

ภายในหมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอนัเป็นเสน่หห์ลกัของเมอืงน้ี ทัง้สองขา้งทาง มี

สนิคา้ขายอยู่มากมาย ไม่วา่จะเป็น ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ รา้นน ้าชา เป็นตน้ 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มีสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้มากมายในราคาทีถู่กเป็นพเิศษ 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่

ทีส่ดุในกรุงไทเป และโดง่ดงัทีส่ดุอกีดว้ย ของขายทีน่ี่แทบจะมคีรบทุกอย่าง ไม่วา่จะเป็น ของกนิ 

ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้  เปิดจนถงึเทีย่งคนื เพราะเหตน้ีุ ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night 

Life อนัโดง่ดงัของไตห้วนั เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตลาดกลางคนืซือ่หลนิ…. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม น ัง่กระเชา้เมาคง-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ ช ัน้ 89)-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก 

 ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ-ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าทา่น น ัง่กระเชา้เมาคง ซึง่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญของเมอืงไทเป ท่านจะไดพ้บ
กับความตืน่เตน้ขณะน่ังกระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาทีพ่าคุณโลดแล่นเหนือไทเป ชม

บรรยากาศธรรมชาตอิันสวยงาม และทวิทัศน์เมอืงไทเปในมุมมองที่แตกต่างจากบนภูเขาที่
เขยีวขจ ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเสีย่วหลงเปา (4) 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึ

ระฟ้าทีสู่งที่สุดในไตห้วนั และเคยเป็นตกึทีสู่งที่สดุใน

โลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพื้นดนิ 509.2 เมตร 

มีทั ้งหมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะเป็นส่วนของหอ้ง

สรรพสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมีสนิคา้มากมาย

ใหท้่านเลอืกชอ้ป ทัง้สนิคา้ทั่วไป ไปจนถงึสนิคา้แบ

รนด์เนมมากมาย เช่น Gucci, Louis Vuitton, Dior, 

Omega เป็นตน้ ชัน้ 6-8 เป็นศนูยก์ลางหอ้งคอนโทรล

ของตกึ ชึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ช่า ชัน้ 85 เป็น

รา้นอาหารและรา้นกาแฟ ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ที่จะ

เป็นจุดชมววิ และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิสของทีมงาน

ตกึไทเป 101 ตกึน้ีถูกออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วนั คอื ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบของอาคารเป็น

การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตรค์อืเทคโนโลยีลดอันตรายจาก

แรงลมและแผ่นดนิไหว หรอืระบบลกูตุม้แดมเปอร ์อนัทันสมัยมีน ้าหนักถงึ 660 เมตรกิตัน กบัการ

ตกแต่งดว้ยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทัง้ 4 ดา้นทุกช่วงชัน้เพื่อขบัไล่ภูตผิีปิศาจ ตามหลักความเชือ่

และค าบอกเลา่ของซนิแส นอกจากนัน้ตกึน้ียังมีลฟิทท์ีเ่ร็วที่สดุในโลก ทีค่วามเร็ว 1,080 เมตรต่อ

นาท ีใชเ้วลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพยีง 37 วนิาทเีท่านัน้ (ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋ส าหรบั

ขึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 

 น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) สถานที่

ทีถ่อืไดว้า่เป็นสญัญลกัษณข์องประเทศอกีแห่ง

หนึ่ง ตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพ  ถูก

ส ร ้า ง เ พื่ อ ร า ลึ ก แ ล ะ เ ทิ ด ทู น ถึ ง อ ดี ต

ประธานาธบิด ีเจียง ไคเช็ค ผูน้ าที่ไดร้ับความ

เคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่าง

ยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสร า้ง เป็น

ลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสีขาว ผนังท า

ดว้ยหนิอ่อนทัง้ 4 ดา้น หลังคาสนี ้าเงนิรูปทรง 

8 เหลีย่ม ส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมดิ ออกแบบ

ตามหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิง่ ประเทศจีน 

บันไดดา้นหนา้มีทัง้หมด 89 ขัน้เท่ากับอายุ

ของท่านประธานาธบิด ีภายในอาคารจะมีรูปป้ันจ าลองของท่าน เจียง ไคเช็ค ท าขึน้มาจากทอง

สมัฤทธิข์นาดใหญ่ในท่าน่ังทีม่ีใบหนา้ยิม้แยม้ตา่งจากรูปปั้นของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้า

ไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพงดา้นหลังจะมีปรัชญาที่ท่านใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค าคือ 

จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอย่างหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มี

ขึน้ทุกๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น. 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Power Center) เป็นศูนยเ์ครือ่งประดับ
ทีท่ าจากเจอรเ์มเนียมเพือ่สุขภาพ ช่วยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวด

กลา้มเน้ือ ปวดขอ้ และยังสามารถดดูรังสตี่างๆ เชน่ แสงจากทีว ีหรือ รังสจีากโทรศัพทม์อืถอื ได ้

อีกดว้ย เจอร์เมเนียมถือเป็นเครื่องประดับล ้าค่าของไตห้วันมาตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตห้วนั (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วนัและ
เป็นทีน่ยิมอย่างมากในเอเชยี 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์าเก็ตที่

มชีือ่เสยีง อกีหนึง่ไฮไลตข์องเมอืงไทเป แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ลีกัษณะเป็นตรอกซอย บรรยากาศคลา้ย

กบัย่านสยามสแควรข์องกรุงเทพ ศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วันและนักท่องเที่ยว 

สนิคา้ที่น่ีจะมีทัง้สนิคา้แฟชั่นทั่วไป และสนิคา้แบรนดเ์นม เช่น Onisuka Tiger, New Balance, 
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Nike, Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย รวมไปถงึคาเฟ่ แหล่งแฮง

เอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ทีห่ลากหลาย เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูสุก ี ้TAKAO 1 เซ็ท/ทา่น (5) 

ทีพ่กั  โรงแรม Relite Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ วดัหลงซาน-รา้นเคร ือ่งส าอางค-์ MITSUI OUTLET MALL-ทา่อากาศยานนานาชาต ิ

 เถาหยวน-ทา่อากาศยานดอนเมอืง  กรงุเทพมหานคร 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลงซาน (Longshan Temple) ชือ่ไทย จะชือ่ว่า วดัเขามงักร  ซึง่เป็น

วดัที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไตห้วัน ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจีนผูอ้พยพมาจาก

มณฑลฝูเจี้ยน และไดร้ับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั ้งตามกาลเวลา อีกทั ้งเป็นสถานที่

ประดษิฐานสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เทพเจา้องคต์่างๆ กว่า 165 องค ์อาท ิพระโพธสิัตวก์วนอมิพระประธาน

ของวดั เจา้แม่ทับทมิ เทพเจา้กวนอ ูเป็นตน้ ท่านสามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภัย มคีวามสุข

ในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภัย 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นเคร ือ่งส าอางค ์(Cosmetics Shop) ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน หนึง่ใน

สถานทีช่อ้ปป้ิงทีต่อ้งไปเยือนสกัครัง้ เพราะเครือ่งส าอางคท์ีป่ระเทศไตห้วนัมรีาคาถูกวา่ทีป่ระเทศ
ไทยมาก  ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ผลิตขึน้เองในประเทศ เช่น My beauty diary, ZA , Oguma  
รวมถงึแบรดท์อ้งถิน่ ผลติภัณฑจ์ากประเทศเกาหล ีหรือแมก้ระทัง้ญี่ปุ่ นอย่าง Shiseido, Biore, 

Majorica เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถูกพอๆ กบัประเทศที่น าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถูกกว่า
ดว้ยซ ้า  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

น าท่านเดนิทางสู่ MITSUI OUTLET MALL แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่เป็น OUTLET 

MALL ขนาดใหญ่ สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดท์ีเ่หล่านักชอ้ปป้ิงรูจ้ักกันอยู่แลว้ เชน่ Armani, Coach, 

Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, 

adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกีมากมายดว้ยราคาสนิคา้ทีถู่กกวา่ราคาตลาดทั่วไป 35% – 70% 

 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย  

15.30 น.  เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ TIGER AIR เทีย่วบนิที ่IT505 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืง

ใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ขนมพายสบัปะรด, DUTY FREE, ศูนยส์รอ้ย

สุขภาพ, รา้นเคร ือ่งส าอางค ์ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีน

ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยู่

กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้

รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 NTD/ทา่น/รา้น  

 

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 9,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตาม

กฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คา่น ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 15 กก. 
 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกด์และคนขบั รวมเป็น 1,000 NT ต่อคนลูกคา้ 1 ทา่น ในส่วนของหวัหนา้

ทวัรท์ ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ซกัรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศไตห้วนั กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางไตห้วัน

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศไตห้วัน

ไม่เกนิ 30 วนั) 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  

 
 



           ITTPE01 (ซปุตาร…์ มุง้ม ิง้น่ารัก) 

 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 8,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่น

วนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่
พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก
ไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง
ต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 
25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ 

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  
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13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของไตห้วนั หรือ วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขบัรถ

ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์......................................................................... วนัเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

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

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


