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Design Your Trip เท่ียวไต้หวนั 3 วนั 2 คืน 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ – หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน – 
ตลาดปลาไทเป – ไทเป 101 – ซีเหมินติง 

 

 
3 วนั 2 คนื 

 
เลอืกทีเ่ทีย่วไดเ้อง 

 
บรกิารเลอืกระดบัทีพ่กั 

 
อาหาร 4 มือ้ 

 
บรกิารไกดท์อ้งถิน่ 

 
บรกิารรถทอ่งเทีย่วส่วนตวั 

ตวัอย่างโปรแกรมการเดินทาง 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 กรุงเทพฯ – ไตห้วนั – ไทเป – (1) อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็ – (2) วดัหลงซาน – (3) ซเีหมนิตงิ - - - 

2 ไทเป – (4) อุทยานหนิแหยห๋ลิว่ – (5) สถานีรถไฟสอืเฟิน – (6) หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – (7) ซื่อหลนิไนท์
มารเ์กต็ 

   

3 ไทเป – (8) Huashan 1914 Creative Park – (9) ตลาดปลาไทเป – (10) ตกึไทเป 101 (ไมร่่วมค่าขึน้ตกึ) 
– สนามบนิไตห้วนั – กรุงเทพฯ 

 - - 

เดนิทาง กนัยายน 2563 – มนีาคม 2564 เดนิทาง 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 

 
พกัโรงแรม Hej Taipei 

หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 
รถรบัสง่สว่นตวั Toyota WISH 

ราคา/ทา่น 9,900 8,900 8,900 
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D.I.Y เลือกสถานท่ี ได้สงูสุด 10 ท่ี จากทัง้หมด 12 ท่ี 
*ทางบรษิทัขอจดัสรรโปรแกรมการเดนิทางในแตล่ะวนั เพื่อความเหมาะสม หลงัจากเลอืกสถานทีเ่ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็  
สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึประธานาธบิดเีจยีง ไค
เชค็ เป็นอาคารสีขาว หลงัคาสีน ้าเงนิ อยู่
ทางตะวนัออกของจตุรสัเสรภีาพ  

 

วดัหลงซาน 
เป็นหนึ่งในวดัทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป มีชื่อเสียง
ที่สุดในการขอพรด้านความรกัจากเฒ่า
จนัทรา  

 

ซีเหมินติง 
ย่านชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด
ของไต้หวัน เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ เสื้อผ้า 
กระเป๋า เครื่องประดบัต่างๆ รวมกนัอยู่ทีน่ี่ 

 

อทุยานหินเหย๋หล่ิว  
มีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะ
รูปทรง ต่างๆแปลกตา โดยสิง่ทีโ่ดดเด่น
ทีสุ่ดของทีน่ี่คอื หนิรปูพระเศยีรราชนิี 

 

สถานีรถไฟสือเฟิน  
ย่านถนนสายเก่าของสอืเฟิน ซึง่เตม็ไปดว้ย
โคมลอยแขวน รา้นของทีร่ะลกึ รา้นของช า 
และร้านอาหารที่เรียงรายอยู่สองฝากฝ ัง่
ของทางรถไฟ 

 

หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน 
เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้เดิมของ
บ้านเรอืนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน ้าชา  
ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและ
อาหารต่างๆ 

 

ซ่ือหลินไนทม์ารเ์กต็ 
หนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ข ึ้นชื่อในเรื่อง
ของการขายอาหารแบบทอ้งถิน่ของไต้หวนั
สไตล ์Street Food ต่างๆ 

 

Huashan 1914 Creative Park  
ศูนย์รวมศลิปะและความคดิสร้างสรรค์ที่
น าเอาความเก่า Retro ผสมกับผลงาน
ศิลปะสสมยัใหม่จนกลายเป็นแหล่งเดิน
เล่น หรอืหามมุถ่ายรปูเก๋ๆ 

 

ตลาดปลาไทเป  
แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
ไต้หวนั ทัง้ของทะเล, ผกั, ผลไม้และขนม
ต่างๆ 

 

ตึกไทเป 101    
ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดับ 2 
ของโลก มคีวามสูงถงึ 508 เมตร และยงั
มลีฟิทท์ีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก ด้วยความเรว็ต่อ
นาทอียู่ที ่1,010 เมตร 

 

เขาช้างเซ่ียงซาน  
เป็นจุดวิวเมืองไทเปยอดนิยมอีกจุดหนึ่ง
โดยเฉพาะทีจุ่ดสูงสุดของภูเขาทีทุ่กวนัจะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปเมอืงไทเป
และตกึไทเป 101 กนัมากมาย 

 

ซ่ือต้าไนทม์ารเ์กต็   
ตลาดคนเดินขายของกลางคืน สินค้าที่
ขายส่วนใหญ่จะเน้นแฟชัน่กว่าที่อื่นๆ มี
ร้านค้าทั ้งแบบที่มีหน้าร้าน ตกแต่ง
สวยงามและแบบรา้นคา้แผงลอย 
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ตวัเลือกรถเพ่ิมเติม (Upgrade) 

 
 

 
 

Volkswagen MINI VAN 6+2 seats ช าระเพิม่ 1,000/ทา่น 

 
 

 
 

VIP Volkswagen 7+2 seats ช าระเพิม่ 2,000/ทา่น 
  

ตวัเลือกโรงแรมเพ่ิมเติม (Upgrade) 
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โรงแรม CitizenM Taipei North Gate 

 
ช าระเพิม่ 1,000/ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 4,000/ทา่น 

 
โรงแรม Caesar Park Hotel Banqiao 

 
ช าระเพิม่ 2,000/ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 5,000/ทา่น 

อตัราน้ีรวม: 
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทย (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถน าเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 
 
อตัราน้ีไม่รวม: 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
ข้อควรทราบ: 
 กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอยีดเมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร์แลว้ทางบรษิัทถอืว่าท่าน รบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทั  
 บรกิาร Private Tour โดยมไีกดท์อ้งถิน่พดูภาษาไทยใหบ้รกิาร จะไมม่หีวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย, คนขบัรถพดูภาษาทอ้งถิน่เท่านัน้  
 ควรนดัหมายเวลากบัไกดท์อ้งถิน่ (Local Guide) เรือ่งจุดขึน้ลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพือ่ป้องกนัการคลาดเคลือ่นกบัคนขบัรถของท่านและทมีฯ 
 ก่อนเดนิทาง เราจะแจง้ ชือ่คนขบั พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์และใบ Confirmation ใหแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกทีเ่ดนิทางไปถงึสนามบนิ คนขบัรถจะถอืป้ายชือ่ของท่านเพือ่รอรบัท่าน  
 ส าหรบัท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าทีฝ่า่ยขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่

ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

 อตัราค่าบรกิารทีแ่สดงขา้งตน้ ตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 4 ท่านขึน้ไป กรณจี านวนผูเ้ดนิทางน้อยกว่าหรอืมากกว่าทีก่ าหนด กรุณาสอบถามเจา้หน้าที ่เพือ่เสนอราคาอกีครัง้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยุดงาน, ภยั
ธรรมชาต,ิ การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ กฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 
และจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระมาแลว้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ อาทิ สึนาม ิแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อัน
นอกเหนือจากการควบคุมของบรษิทัฯ โดยทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเท่านัน้ เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การส ารองท่ีนัง่และช าระเงิน 

 ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการส ารอง  
 กรณรีาคารวมตัว๋เครือ่งบนิช าระเงนิ 70 % หลงัจากยนืยนัการจอง และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อนเดนิทาง  
 หากท่านไมช่ าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
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 หลงัจากส ารองทีน่ัง่เรยีบรอ้ยแลว้ เจา้หน้าทีฝ่่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรบัหนังสอืเดนิทางและเอกสารอื่นทีแ่จง้ไวใ้นโปรแกรม เพื่อด าเนินการยื่นขอวซ่ีา (ส าหรบั
ประเทศทีต่อ้งท าวซ่ีา)  

 

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทาง หลงัจากไดช้ าระเงนิมดัจ าในครัง้แรกไปแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า 
 อนึ่งเมื่อท่านไดย้นืยนัใหท้างบรษิทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรอืยนืยนัการส ารองหอ้งพกัให้กบัโรงแรมแลว้หากมกีารเปลี่ยนแปลง ห รอืยกเลกิการ

เดนิทางในภายหลงับรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร ์และค่าตัว๋เครือ่งบนิไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ ในกรณตีัว๋ทีส่ามารถท ารฟีนัดไ์ดผู้เ้ดนิทางตอ้งรอเงนิค่ารี
ฟนัด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบนิเท่านัน้ (ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลกิทุกครัง้ จ านวนเงนิขึน้อยู่กบั
เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิ 

 หากท่านยกเลกิการเดนิทางเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคดิ
ค่าใชจ้่ายเพิม่ คอืค่าวซ่ีา และค่าเปลีย่นชือ่ตัว๋เครือ่งบนิเท่านัน้ ทัง้นี้ตอ้งไมอ่ยู่ในเงือ่นไขตัว๋ทีไ่มอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ และไมอ่นุญาตใหค้นืบตัรโดยสาร  

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทวัร์ โดยจ่ายเงนิมดัจ า หรอื ค่า
ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณใีดทัง้สิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณทีีท่่านไม่
สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได้ 
 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัขึน้อยู่กบัการวางรปูแบบของแต่ละโรงแรม กรณผีูร้่วมเดนิทางในคณะของท่าน

จองหอ้งประเภทอื่น ๆ อาจท าใหไ้มไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหม้ผีูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากทีสุ่ด คอื 3 คนเท่านัน้ 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจี านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิม่เตยีงเสรมิให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืไมม่เีตยีงเสรมิให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดีย่ว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วเพิม่ดว้ย 
 ในกรณีทีม่กีารจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวัจากราคาต้นทุนทีค่ดิไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงเพือ่ความเหมาะสมของโปรแกรม 
 


