
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Highlight 

  จุดเช็คอนิที ่1) ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ซ่ึงมทีวิทศัน์ราวกบัภาพวาดพู่กนัจนี 

   2) ชมความยิง่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกและสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที ่วดัจงไถฉาน 

       3) กราบไหว้ส่ิงศักดิ์ทีว่ัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซ่ือสัตย์ 

       4) ช้อปป้ิงตลาดฟงเจีย่ไนท์มาร์เกต็ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเส้ือผ้ากระเป๋าและอาหารพืน้ขึน้ช่ือมากมาย 

5) ชมตกึไทเป 101 พร้อมช้อปป้ิงจุใจสินค้าแบนด์เนม  

6) เยือนหมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน สนุกสนานช้อปป้ิงตลาดเก่าแก่เล่ืองช่ือ 

7) ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ทีว่นอุทยานหินเหย่หลิว่ ความมหัศจรรย์ทีธ่รรมชาตสิร้าง 

8) ช้อปป้ิงซีเหมนิตงิ แหล่งฮิตของวยัรุ่นไต้หวนั   

9) ช่ืนชมความงามความอลงัการของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คประธานาธิบดคีนแรกบนเกาะไต้หวนั 

 

WONDERFUL TAIWAN 

เช็คอนิ 9 แหล่งท่องเทีย่วสุดชิคไต้หวนั     

4 วนั 3 คืน 

กาํหนดเดนิทาง : กมุภาพนัธ์ - ตุลาคม 2562 

                                            

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

16,900.- 



 
 

วนัแรก    สนามบินนานาชาติดอนเมือง  กรุงเทพฯ - ไต้หวนั          

 17.00 น.  คณะพร้อมกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ช้ัน 3 โดยสายการบิน 

TIGERAIR TAIWAN พบเจ้าหน้าที ่คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

20.00น เหินฟ้าสู่ ไต้หวนั โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบิน IT506 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

00.40น. ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นทีไ่ต้หวนัเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม .)  ผ่านพธีิการ ตรวจ

คนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย 

   พกัที ่KING’S PARADISE HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*      

วนัทีส่อง เถาหยวน - วดัจงไถซานซ่ือ - ล่องเรือ47ทะเลสาบสุริยนัจันทรา - วดัเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง -  ไทจง47  - 

ตลาดฟงเจ่ีย ไนท์มาเกต็                    (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  วัดจงไถฉาน ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานท่ียิ่งใหญ่เป็น

อนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต  วดัจงไถฉาน เป็นวดัพุทธนิกายมหายานถูก

สร้างข้ึนในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นสถานท่ีสําหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวนั อีกทั้ งเป็น

มหาวทิยาลยัสงฆท่ี์มีห้องเรียนหลายพนัห้องเพื่อให้พระสงฆไ์ดศึ้กษาพระธรรมและไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยั

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  ทนัทีท่ีเดินทางมาถึงหนา้ทางเขา้ตวัอาคารก็สัมผสัไดถึ้งความอลงักาลของตวัอาคารท่ีบุ

ด้วยหินอ่อนโดยรอบและประตูทางเขา้ด้านในอาคารก็ทาํจากทองแดงกว่า2 2200 ตนัซ่ึงวิศวกรเขาออกแบบ

กลไกด้านในให้สามารถผลกัเปิดปิดประตูได้ใช้เพียงคนออกแรงผลกัเพียงคนเดียว   เป็นวดัท่ีได้รับความ

เล่ือมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทัว่โลก    

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนั้ นนําท่าน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซ่ึงได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั ตั้ งอยู่ในเขตของซันมูลเลก  เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงทางการ

ท่องเท่ียวไตห้วนั  ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000  เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 

21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนนํ้ าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 

เมตร  มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซ้อนลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ทาํ

ใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว  ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนัจนัทรา”  

จากนั้นนาํท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดบุ๋นบู้ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู 



 
 

เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 

และนําท่านนมสัการ ศาลเจ้าขงจ้ือ และ ศาลเจ้ากวนอู  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความ

ซ่ือสัตย ์ พาทุกท่านชิมชาอู่หลง ชาท่ีมีช่ือเสียงของเกาะไตห้วนั และปลูกมากในเมืองหนานโถว  จากนั้นออก

เดินทางสู่  เมืองไทจง เมืองซ่ึงมีความสําคญัเป็นอนัดบั  3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทาง

จากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงทาํใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ณ  ตลาดฟงเจ่ียไนท์มาเกต็    

 นาํท่าน13ชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจ่ียไนท์มาเกต็   ตลาดนดักลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง  ใหท้่านไดอิ้สระกบั

การชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกวา่

เมืองไทยแน่นอน   

     พกัที ่THE CLOUD HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*     

47วนัทีส่าม  ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยข้อมือ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร) - 

ช้อปป้ิงซีเหมินติง - อาบนํา้แร่                                                                                            (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่  47ไทเป 47ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงามให้ทุกท่านอิสระ

เลือกชิมเลือกชอ้ปป้ิงขนมของฝากท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั  ไม่วา่จะเป็น พายเค้กสับปะรด  ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนม

โมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั 13แวะชมศูนย ์13สร้อยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบ

สร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชม

หยกไตห้วนั และปะการังแดง เคร่ืองประดบัลํ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ   

เทีย่ง              รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร --- เมนูพเิศษ เส่ียว หลง เปา 

บ่าย จากนั้นพาทุกท่านเท่ียวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซ่ึงตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้าง

คล้ายวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม ประกอบด้วยอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ทาํให้อนุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเปดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ  จากนั้น

นาํท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)  ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีความสูงถึง 

508 เมตร สร้างข้ึนโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการ

ป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระ

ท่านช้อปป้ิงแหล่งช้อปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นนํา 

ราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่านใดสนใจข้ึนลิฟทสู่์จุดชมววิชั้น 89 ติดต่อกบัไกด)์            

                  



 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ณ ตลาดซีเหมินติง   

13จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงยา่น 13ตลาดซีเหมินติง เป็นยา่นถนนคนเดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป 

ถา้จะเทียบกบับา้นเราก็คงเทียบไดก้บัยา่นสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตลไ์ตห้วนั เกาหลี 

ญ่ีปุ่น สินคา้รุ่นใหม่ทนัสมยัใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผา้แฟชัน่แลว้ 

ซีเหมินติงยงัเป็นโซนท่ีมีอาหารหลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ 

        พกัที ่THE LOFT SEASIDE SUITES HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*    https://loft.hotel.com.tw/eng/ 

**อิสระให้ท่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํ้ าแร่ธรรมชาติ ท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเช่ือไดว้า่ถา้ไดแ้ช่นํ้ าแร่

แลว้จะทาํให้ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีข้ึน**กรุณาเตรียมชุดว่ายนํ้าและหมวกคลมุผม** 

วนัทีส่ี่           ไทเป - อุทยานหินแหย๋หลิว่ - หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน 47- สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ               (B/-/-) 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 พา1 3ท่านเดินทางสู่ 13อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว 13มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมี

ช่ือเสียงในเร่ืองโขดหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ภูมิประเทศและหิน

รูปทรงแปลกตาท่ีงดงาม เกิดจากการกดั เซาะของนํ้ าทะเลเม่ือหลายลา้นปีก่อน ทาํให้เกิดการทบัถมของแนว

หินตามชายฝ่ังในลกัษณะรูปร่างท่ีแตกต่างกนั โขดหินบางกอ้นมีลกัษณะคลา้ยภาพของส่ิงต่างๆ และหินท่ีมี

ช่ือเสียงรู้จกัโด่งดงัไปทัว่โลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี13 นอกจากน้ียงัมีหินเทียน หินรองเทา้ของเทพธิดา หิน

เตา้หู้ หินดอกเห็ด และอ่ืนๆ เป็นตน้  จากนั้น13พาทุกท่านไปสัมผสับรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิน ท่ีตั้งอยู่

บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟินเป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสําคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ให้ท่านได้

เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้ งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิว

ทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย (ในกรณีท่ีเดินทางตรงกบัวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์

เม่ือไปถึงจุดท่ีกาํหนดตอ้งเปล่ียนเป็นรถ Shuttle Bus ประจาํทางจ่ิวเฟ่ินเพ่ือข้ึนลง)        

เทีย่ง              อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน  

                       **ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน** 

 

15.45 น.        เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เทีย่วบิน IT505 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

18.45น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 

******************ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ****************** 

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/ 

https://loft.hotel.com.tw/eng/
http://www.wonderfulpackage.com/


 
 

 

ข้อควรควรทราบ : 

 สําหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทําการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

กาํหนดวนัเดินทาง 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอายุตํ่ากว่า12ปี 

มีเตียงและไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยว 

16-19 กมุภาพนัธ์ 2562 

(วนัมาฆบูชา) 
17,900 17,900 6,000 

28 กมุภาพนัธ์ - 03 มนีาคม 2562 16,900 16,900 5,000 

14-17 มนีาคม 2562 17,900 17,900 5,000 

28-31 มนีาคม 2562 17,900 17,900 5,000 

30 มนีาคม - 02 เมษายน 2562 17,900 17,900 5,000 

06-09 เมษายน 2562 

(วนัจักรี) 
18,900 18,900 5,000 

12-15 เมษายน 2562 

(วนัสงกรานต์) 
24,900 24,900 6,000 

18-21 พฤษภาคม 2562 

(วนัวสิาขบูชา) 
18,900 18,900 5,000 

25-28 พฤษภาคม 2562 16,900 16,900 5,000 

07-10 มถุินายน 2562 17,900 17,900 5,000 

21-24 มถุินายน 2562 17,900 17,900 5,000 

05-08 กรกฎาคม 2562 17,900 17,900 5,000 

13-16 กรกฎาคม 2562 

(วนัอาสาฬหบูชา) 
17,900 17,900 5,000 

26-29 กรกฎาคม 2562 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 
18,900 18,900 5,000 

09-12 สิงหาคม 2562 

(วนัแม่แห่งชาติ) 
18,900 18,900 5,000 

17-20 สิงหาคม 2562 17,900 17,900 5,000 



 
 

23-26 สิงหาคม 2562 17,900 17,900 5,000 

07-10 กนัยายน 2562 17,900 17,900 5,000 

20-23 กนัยายน 2562 17,900 17,900 5,000 

28 กนัยายน - 01 ตุลาคม 2562 17,900 17,900 5,000 

11-14 ตุลาคม 2562 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 
18,900 18,900 5,000 

19-22 ตุลาคม 2562 17,900 17,900 5,000 
 

**ราคานีสํ้าหรับลูกค้าทีถื่อพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน** 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 

2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 

3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน (ไม่ออกเดินทาง) 
 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ท่านตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางกรุงเทพฯ – ไตห้วนั– กรุงเทพฯ 

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทวัร์บริษทัฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมจากวนัดงักล่าว   

 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง   

 ค่านํ้าหนกักระเป๋า 15 กิโลกรัม (หากเดินทางวนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นตน้ไปนํ้าหนกักระเป๋าจะเปล่ียนเป็น 20 กิโลกรัม)   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุไวใ้นรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั 

  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถ ค่าทปิไกด์ 600 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง  
 

 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 



 
 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 15 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 

15 วนั  หากจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ครบแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งการเดินทางอาจมีการปรับราคาโดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผู ้

จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการ

เดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ 
 

การชําระเงนิ 

 ส่งใบจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 40,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดล่วงหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง 

 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ตอ้งชาํระ

ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถทาํ Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่า

ไดท้นัตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่

อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย

เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้



 
 

ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 
 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 

 หากผูเ้ดินทางมีความประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ตามเง่ือนไข ดงัน้ี 

o ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 21 วนั ในช่วงปกติ 

o ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, 

ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั

ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ดาํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู ้

เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ

กบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ทาํ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

ค่าธรรมเนียมนํา้มนัเช้ือเพลงิและค่าประกนัวนิาศภัยทางอากาศ 

 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมีการปรับค่าธรรมเนียม 

 หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม

ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ข้ึนอยู่กบัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง

อาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอ สงวนสิทธ์ิ ในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 

 นํ้าหนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 15 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) หากสมัภาระมีนํ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพนัธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) กบัประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่าง

ประชาชนไต้หวนักบัไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วซ่ีา) เข้าไต้หวนัให้กบัคนไทย โดยมีผล

บังคับทดลองใช้ในวนัที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถพาํนักใน

ไต้หวนัได้ 14 วนั รายละเอียดทีเ่กีย่วข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป 



 
 

 
** รบกวนทุกท่านกรุณาเตรียมค่าทริปไกด์และคนขบัรถ 4 วนั ** 

*** รวม 600 NTD / ลกูค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดนิทาง *** 
 
 


