
  
 
    

อาบนํ �าแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา /  
พพิธิพนัธ์แห่งชาติกู้กง / อุทยานเย๋หลิ(ว / หมู่บ้านโบราณจิ(วเฟิ( น  /  หมู่บ้านสายรุ้ง 

MITSUI OULET PARK /ตกึไทเป 101 ชมวิวชั �น89 / แหล่งช้อปปิ�งซีเหมินตงิ / ซื(อหลินไนท์มาร์เกต็ 
 
 
 
 

** ไม่บังคับทปิ + ไม่เน้นเข้าร้านช้อป + จัดเตม็..อิ(มทุกมื �อ+ FREE WIFI ON BUS ** 
 

 

 
 
 
 
กาํหนดการเดนิทาง    16-19 มีนาคม 2561                  นํ �าหนักกระเป๋า 30KGS. 
วันที( 1  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี( – อาบนํ �าแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)  
06:00 น. พร้อมกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณอาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดย

มีเจ้าหน้าที�ของบริษัท คอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 
08:30 น. นําทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวนโดยเที�ยวบินที� CI838(มีอาหารและเครื(องดื(มบริการบนเครื(อง) 
13.05 น. เดินทางถงึสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ เดินทางสูเ่มือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) นําทกุทา่น

เยี�ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมูบ้่านของเหลา่ทหารพรรคก๊กมินตั4งหลงัจากที�อพยพมายงั
ไต้หวนัพร้อมกบัเจียงไคเช็ค ปัจจบุนัรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนรัุกษ์ให้เป็นแหลง่
ทอ่งเที�ยวและแหลง่ศกึษาชีวิตความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารก๊กมินตั4ง บ้านแตล่ะหลงัจะถกู
แตง่แต้มด้วยสสีนัตระการตาเหมาะแก่การถา่ยรูปอยา่งมาก ไมเ่ว้นแตพื่ 7นถนนทางเดินก็ถกูแตง่
แต้มสสีนัและตวัการ์ตนูไปทั�วทั 7งหมูบ้่าน   

คํ(า บริการอาหารคํ(า � ณ ภตัตาคาร (สเต็กหนิลาวา)  หลงัรับประทานอาหารคํ�า เดินทางสูเ่มือง 
ผูหลี( (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) เมืองที�ได้ขึ 7นชื�อวา่มอีากาศดีที�สดุของไต้หวนั และยงัเป็นแหลง่อาบนํ 7าแร่ที�ดีที�สดุ
ของไต้หวนัอีกด้วย เนื�องจากเมืองนี 7อยูใ่นหบุเขาและถกูล้อมรอบด้วยภเูขาสงูทั 7งเมือง จึงทําให้เป็นเมืองที�มีอากาศบริสทุธิ:ที�สดุ
ของไต้หวนั เชิญทา่น อาบนํ �าแร่ ตามอธัยาศยัเพื�อผอ่นคลายความเหน็ดเหนื�อยเมื�อยล้าจากการทํางานและการเดินทาง 
พักที( � RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทยีบเท่า www.taii.com.tw/en/room.php 
 
 
 
 

กรุณาตรวจสอบอายุพาสปอร์ต ต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัที!เดินทาง 



วันที( 2  ผูหลี( – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องทะเลสาบสุริยนัจันทรา (วัดพระถงัซาํจ̂ัง) – ชิมชาอหูลง  
                       – ไทเป – แหล่งช้อปปิ�งซีเหมินติง 
เช้า บริการอาหารเช้า � ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า นําทา่นกราบไหว้สิ�งศกัดิ:สทิธิ:ที� 

วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื�อ เทพเจ้าแหง่ปํญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแหง่ความซื�อสตัย์ 
รวมถงึสงิโตหินออ่น 2 ตวั ที�ตั 7งอยูห่น้าวดั ซึ�งมีมลูคา่ตวัละ1ล้านเหรียญไต้หวนั โดยระหวา่งทาง
ทา่นจะสามารถชื�นชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสริุยนัจนัทรา จากนั 7นนําทกุทา่น ล่อง
ทะเลสาบสุริยนัจันทราเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวอีกจดุหนึ�งที�เป็นที�นิยมของชาวไต้หวนัรอบๆ
ทะเลสาบแหง่นี 7จะมีจดุสาํคญัที�ทอ่งเที�ยวมากมาย ทะเลสาบแหง่นี 7มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศ
และชมเกาะที�เลก็ที�สดุในโลกพร้อมกบัให้ทา่นนมสัการรูปเคารพของพระถงัซําจั4ง ณ วดัพระถงัซาํจ̂ัง ที�ตั 7งอยูบ่ริเวณริม
ทะเลสาบสริุยนัจนัทรา 

เที(ยง บริการอาหารกลางวนั � ณ ภตัตาคาร (ปลาประธานาธิบด)ี หลงัรับประทาน
อาหารกลางวนั  นําทกุทา่นไป ชมิชาอูหลง ซึ�งชาอหูลงมีต้นกําเนิดที�ไต้หวนัโดย
เฉพาะที�จงัหวดั หนันโถว แหง่นี 7เป็นแหลง่ปลกูชาอหูลงที�ดีที�สดุ ทา่นจะได้ชิมชาอู
หลงเกรดเอที�ต้องปลกูบน  ภเูขาสงูของจงัหวดัหนนัโถวที�ความสงูเหนือระดบันํ 7าทะเล 
2,000 เมตร ขึ 7นไป จากนั 7นนําทา่นเดินทางสู ่ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั�วโมง) เมืองหลวงของประเทศไต้หวนั เมืองหลวงที�มีอากาศดีที�สดุของเอเซยี 

คํ(า บริการอาหารคํ(า � ณ ภตัตาคาร (บุพเฟ่ต์สุกี� ชาบูชาบู+บุพเฟ่ต์เบียร์ไม่อั�น!!!) หลงัรับประทานอาหารคํ�า นําทา่น
อิสระช็อปปิ7งตามอธัยาศยักนัตอ่ที� แหล่ง ช้อปปิ�งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ใน
กรุงเทพฯ แหลง่ศนูย์รวมแฟชั�นทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นไต้หวนั มีร้านค้าของฝาก กิSฟช็อป สไตล์
วยัรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายี�ห้อ ONITSUKA TIGER ที�กําลงัได้รับความนิยมที�เมืองไทย
ขณะนี 7 เป็นรองเท้าสญัชาติญี�ปุ่ นที�ไต้หวนัขายถกูที�สดุในโลก เป็นสิ�งที�พลาดไมไ่ด้สาํหรับทกุคนที�
เดินทางมาถึงไต้หวนั สมควรแก่เวลานําทกุทา่นเดินทางสูที่�พกั 

พักที( � HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า      www.nc-hotel.com.tw 
 

 

 
 
 

วันที( 3  ไทเป – อุทยานเย๋หลิ(ว – หมู่บ้านโบราณจิ(วเฟิ( น – DUTY FREE – ซื(อหลนิไนท์มาร์เก็ต 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า นําทา่นเยี�ยมชม อุทยานเย๋หลิ(ว 

อทุยานแหง่นี 7ตั 7งอยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพื 7นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล 
เมื�อครั 7งที�เกาะไต้หวนัเริ�มดนัตวัจากใต้ทะเลขึ 7นสูผิ่วนํ 7าเมื�อครั 7งหลายล้านปีที�แล้ว การเซาะ
กร่อนของนํ 7าทะเล และลมทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะตา่ง ๆ นา่ตื�นตา
ทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ  ซึ�งมีชื�อเสยีงโดง่ดงัไปทั�วโลก ซึ�ง
นกัทอ่งเที�ยวที�เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคูก่บัสิ�งนี 7 ที�นี�ยงัมีร้านค้าตา่งๆมากมายที�ขาย
ของแห้งที�มาจากทะเลให้ทา่นได้เลอืกซื 7อเลอืกชิมได้อยา่งจใุจ  

เที(ยง บริการอาหารกลางวนั � ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน) หลงัรับประทานอาหารกลางวนั นําทกุทา่น
ทา่นอิสระ  ช้อปปิ7ง หมู่บ้านโบราณ จิ(วเฟิ( น ซึ�งเป็นแหลง่เหมืองทองที�มีชื�อเสยีงตั 7งแตส่มยั
กษัตริย์กวงสวี 7 แหง่ราชวงศ์ชิง มนีกัขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที�นี� การโหมขดุทองและ
แร่ธาตตุา่งๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอยา่งนา่ใจหาย ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลอืทิ 7งไว้
เพียงแตค่วามทรงจํา จนกระทั�งมีการใช้จิ�วเฟิ� นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื(อ” 
และ “อู๋ เหยยีน เตอะซันชิว” ทศันียภาพภเูขาที�สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดงึดดูนกัทอ่งเที�ยว
จํานวนมากให้เดินทางมาชื�นชม จิ�วเฟิ� นจึงกลบัมาคกึคกัและมีชีวติชีวาอีกครั 7ง ปัจจบุนักลายเป็น

แหลง่ทอ่งเที�ยวที�มชืี�อเสยีงมากแหง่หนึ�งของไทเป ที�คกึคกัไปด้วยร้านค้าตา่งๆมากมายที�เรียงรายไปตามทางในหมูบ้่าน จนทํา
ให้ทา่นเลอืกซื 7อเลอืกชมร้านค้าตา่งๆได้อยา่งไมรู้่เบื�อ  จากนั 7นพาทกุทา่นไปอิสระช็อปปิ7งสนิค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที� DUTY 
FREE พบกบัสนิค้าประเภทเครื�องสาํอางและนํ 7าหอมที�มีราคาถกูกวา่เมืองไทย นอกจากนี 7ยงัสนิค้าของฝากราคาไมแ่พงอีก
มากมายให้ทา่นได้เลอืกซื 7อกลบัไปเป็นของที�ระลกึ  จากนั 7นพาทา่นไปอิสระช็อปปิ7งตามอธัยาศยัที� ซื(อหลนิไนท์มาร์เก็ต ไนท์
มาร์เก็ตที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในเมอืงไทเป ซึ�งแบง่เป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื 7นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื 7นเมืองที�ขึ 7นชื�อ



ที�สดุของไต้หวนัคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวนัแล้วไมไ่ด้ลิ 7มลองรสชาตขิองเต้าหู้เหม็น ก็
ถือวา่ไปไมถ่งึไต้หวนั และยงัมเีครื�องดื�มอีกชนิดที�มต้ีนกําเนิดที�ไต้หวนัคือ ชานมไข่มุก สว่น
ตลาดคนเดินก็มีสนิค้าหลากหลายชนิดตั 7งแตร่าคาถกูถึงราคาปานกลาง มีทั 7งสนิค้าเสื 7อผ้า 
รองเท้า เครื�องประดบั โดยที�รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี�ห้อตา่งๆจะมีราคาถกูกวา่เมืองไทย
ประมาณ 20-30% 

คํ(า บริการอาหารคํ(า � ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด+บุพเฟ่ต์ขาปูไม่อั�น!!!)  หลงัรับประทานอาหารคํ�า เดินทางเข้าสูโ่รงแรม
ที�พกั เชิญทกุทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พักที( � HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า      www.nc-hotel.com.tw 
 

 
 
 
 

วันที( 4  ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั �น 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ศูนย์ปะการังแดง – พิพิธภณัฑ์แห่งชาตกิู้กง – 
                        MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า � ณ โรงแรม หลงัรับประทานอาหารเช้า นําทกุทา่นเยี�ยมชม 

ตึกไทเป 101 และพาทา่นขึ 7นลฟิท์ที�เร็วที�สดุในโลกเพื�อ ชมววิชั �น 89 และพบกบั
ระบบป้องกนัแผน่ดินไหวที�เรียกวา่ Damper เป็นลกูตุ้มเหลก็ขนาดใหญ่
เส้นผา่ศนูย์กลาง 5.5 เมตร หนกัถึง 660 ตนั แขวนอยูบ่นชั 7น 89 เพื�อคอยทําหน้าที�
ถ่วงดลุตกึเมื�อเกิดแผน่ดินไหว บริเวณชั 7น 1 ถึงชั 7น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณ
ที�ตั 7งของตกึนี 7ยงัเป็นแหลง่ช้อปปิ7งแหง่ใหมที่�เป็นที�นิยมของชาวไทเปและชาวตา่งชาติมี
ห้างสรรพสนิค้าและช้อปปิ7งมอลล์อยูถ่ึงสบิแหง่บริเวณนี 7เป็นแหลง่ช้อปปิ7งที�มีชื�อเสยีง
แหง่หนึ�งของไต้หวนั จากนั 7นพาทา่นไปชิมขนมขึ 7นชื�อที�สดุของไต้หวนัที� ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ�งทําจากแป้งเค้กโดยที�ภายใน
สอดไส้สบัปะรดกวน ที�มีเนื 7อละเอียดนุม่นวล มีรสชาติที�อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที�ออกแบบมาอยา่งสวยงามเหมาะที�จะเป็น
ของฝากอยา่งด ี

เที(ยง บริการอาหารกลางวนั � ณ ภตัตาคาร (เสี-ยวหลงเปา)  หลงัรับประทานอาหารกลางวนั  จากนั 7นพาทา่นชมอญัมณีที�ลํ 7า
คา่มากๆ ของชาวไต้หวนั ณ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศนูย์ปะการังแดงที�ใหญ่ที�สดุของโลก ซึ�ง
ปะการังแดงถือเป็นอญัมณีชั 7นสงูและเป็นที�แพร่หลายของชาวไต้หวนั มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับ
สมดลุในร่างกาย ซึ�งชาวไต้หวนันิยมนํามาทําเป็นเครื�องประดบัชนิดตา่งๆ เมื�อสวมใสก็่จะมีพลงั
อศัจรรย์ชว่ยให้ร่างกายปรับสมดลุรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ด้วย ซึ�งปะการังแดงนี 7จะถกูค้นพบใน
ไมกี่�ที�ของโลก คือ ชายฝั�งภาคตะวนัออกของไต้หวนั ซึ�งมีอยูม่ากที�สดุ เกาะโอกินาวา่ของญี�ปุ่ น 
และชายฝั�งแถบประเทศอิตาลแีละโครเอเชียเทา่นั 7น ซึ�งปะการังแดงนี 7จะอาศยัอยูใ่ต้ทะเลลกึถงึ 1,800 เมตร มีการค้นพบวา่เริ�ม
มีการนํามาทําเครื�องประดบัในสมยัราชวงศ์ชิง ในอดตีเป็นเครื�องประดบัสาํหรับราชวงศ์และเหลา่บรรดาขนุนางชั 7นสงู จากนั 7น
เยี�ยมชม พพิิธภณัฑ์แห่งชาตกิู้กง พิพิธภณัฑ์ที�แสนงดงามแหง่นี 7เป็นสถานที�เก็บศิลปวตัถแุละผลงานทางศิลปะของจีน
โบราณบางชิ 7นมีความเป็นมาทางประวตัศิาสตร์ย้อนหลงัไปถึง 5,000 ปี พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาตซิึ�งเป็นที�รู้จกักนัวา่เป็นหนึ�ง
ในพิพิธภณัฑ์ที�ใหญ่ที�สดุในโลกแหง่นี 7 ตั 7งอยูที่�ชานกรุงไทเปและเป็นสถานที�เก็บสมบตัิและวตัถโุบราณของจีนที�มีชื�อเสยีงของ
โลกที�ประเมินมลูคา่มิได้กวา่ 620,000 ชิ 7น จากพระราชวงศ์จีนทกุราชวงศ์รวมทั 7งยคุทองทั 7ง ^ แหง่ประวตัิศาสตร์จีน พิพิธภณัฑ์
แหง่นี 7เก็บรวบรวมศิลปวตัถขุองจีนที�มีมลูคา่มหาศาลมากที�สดุ และยิ�งใหญ่ที�สดุในโลกเนื�องจากศิลปวตัถทีุ�เก็บรวบรวมไว้มี
จํานวนมาก  จึงต้องมกีารผลดัเปลี�ยนหมนุเวยีนในการจดัวางให้ชมศิลปวตัถทีุ�มีอยูเ่ป็นจํานวนมาก แตว่ตัถโุบราณชิ 7นเอกที�มี
ชื�อเสยีง เช่น เรือแกะสลกัจากลกูวอลนทั และหยกสนํี 7าตาลเหมือนหมสูามชั 7นจะมใีห้ชมตลอดปี จากนั 7นนําทา่นไปอิสระช้อป
ปิ7งแบรนด์เนมราคาถกูที� MITSUI OULET PARK เป็นศนูย์รวม outlet ขนาดใหญ่ทีทั 7งหมด 5 ชั 7น แบง่เป็น 2 โซน คือ In Mall 
และ Out Mall แนะนําให้ด ูDirectory ไว้เลย เพราะใหญ่มากๆ ร้านรองเท้าที�คนไทยนิยมซื 7อสว่นมากจะอยู ่โซน Out mall ศนูย์รวม
ร้านของเท้าชื�อดงัที�พากนัมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรค์ของ ขาช้อป - แมค้่าออนไลน์หิ 7วของไปขายกนั เพราะถกูกวา่ญี�ปุ่ น 
สงิคโปร์ เกาหล ีฮ่องกง และมีสนิค้าให้เลอืกมากกวา่ 100 แบรนด์!!!   

คํ(า บริการอาหารคํ(า� ณ ภตัตาคาร (พระกระโดดกาํแพง+ปูยักษ์) หลงัรับประทานอาหารคํ�า สมควรแก่เวลานําทกุทา่น
เดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 

23.10น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที(ยวบินที( CI 837(มีอาหารและเครื(องดื(ม
บริการบนเครื(อง) 



 
02.00น.  เดินทางกลบัถงึสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************* 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี(ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี(ยนราคา 

หากมีการปรับขึ �นของภาษีนํ �ามันของสายการบิน 
  

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

(พัก 2 ท่าน / 
ห้อง) 

ราคาเด็กใช้เตียง (2-12 
ปี) 

(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / 
ห้อง) 

ราคาเด็กไม่ใช้เตียง 
(2-12 ปี) 

(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / 
ห้อง) 

 
INFANT พักเดี(ยว

เพิ(ม 

16 - 19 มีนาคม 2561  28,888.- 27,888.- 26,888.- 5,000.- 6,000 บาท 
 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั�วเครื�องบนิโปรโมช ั�น จากสายการบนิ ดงัน ั!นเมื�อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี�ยนแปลง เลื�อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทําการจองต ั�วเครื�อง มฉิะน ั!นบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ั!งสิ!น กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

 
**เงื�อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 10,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
**เงื�อนไขในการจอง (สําหรบักรุป๊ปีใหม ่หรอื สงกรานต ์) มดัจาํทา่นละ 15,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที�
เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
อัตรานี �รวม 
1. คา่ตั4วเครื�องบินไป-กลบั ชั 7นประหยดั 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที�มี 
3. คา่โรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบ ุ( 2-3 ทา่นตอ่หนึ�งห้อง) 
4. คา่เข้าชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
5. คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
7. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั 7งนี 7ยอ่มอยูใ่นข้อจํากดัที�มีการตกลงไว้กบับริษัท

ประกนัชีวิต  
 
อัตรานี �ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํ 7าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน สว่นเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
2. คา่ธรรมเนียมการยื�นขอวีซา่เข้าไต้หวนัราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื-อนไข) 
3. คา่ทําหนงัสือเดินทาง 
4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
6. คา่ทําใบอนญุาตที�กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% (กรณีต้องการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที�จา่ย 3% 
8. ยังไม่รวมค่าทปิไกด์ท้องถิ-น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ที-เดินทางจากประเทศไทย (ขึ�นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) 
 
การยกเลิก 
1. สําหรับผู้ โดยสารที�ไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ยื�นวีซา่ให้ เมื�อผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ:ในการคืนคา่มดัจํา

ทั 7งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ 7นไป  คืนเงินทั 7งหมด หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ 7นตามจริง 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ 7นไป  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 5,000 บาท  หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ 7นตามจริง 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาทวัร์  หรือเก็บคา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ 7นตามจริง 
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-6 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ยทั 7งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที�พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่

อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั 7งหมดเนื�องจากคา่ตั4วเป็นการเหมาจา่ยใน
เที�ยวบินนั 7นๆ 

เงื�อนไขสําคญั!!! รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทวัรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด 
และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั0นหากทา่นไมไ่ดร้ว่ม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั 0งคา่ตั3วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  



 
 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ:ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี 7 เมื�อเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ�มเติมที�

เกิดขึ 7นทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที�ยวจะสิ 7นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธิ:และจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที�ทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั 7งสิ 7น 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธใน

กรณีอื�นๆ 
5. รายการนี 7เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั 7งหนึ�ง หลงัจากได้สํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�พกัในตา่งประเทศเป็นที�เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็

ตามรายการนี 7อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานี 7คิดตามราคาตั4วเครื�องบินในปัจจบุนั หากราคาตั4วเครื�องบินปรับสงูขึ 7น บริษัทฯ สงวนสิทธิ:ที�จะปรับราคาตั4วเครื�องบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที�

ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนั 7นๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิ:ในการให้คาํสญัญาใดๆ ทั 7งสิ 7นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั 7น 
9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั 7งสิ 7น แต่

ทั 7งนี 7ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ:การจดัหานี 7โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
10. กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต มีอายุไม่น้อยกว่า m เดือน นับจากวันที(เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้าประเทศ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี!!!) 
 
 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทั 0งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั 0งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื0อวัว � ไมท่านเนื0อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 
 

ลําดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


