
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเดนิทำง : สิงหำคม – ธันวำคม 2562 

                                            

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

17,500.- 

WONDERFUL TAIWAN 

อุทยำนอำลซีำน – ล่องเรือทะเลสำบสุริยนัจันทรำ 

แช่น ำ้แร่ภำยในห้องพกั 

4 วนั 3 คนื 

  Highlight 

 ดืม่ด ำกบัควำมสวยงำมของธรรมชำติภำยในอุทยำนอำลซีำน  เพลดิเพลินนั่งรถไฟชมป่ำสน ต้นไม้ ใบหญ้ำ อนัเขียวขจี  

 ล่องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซ่ึงมีทิวทัศน์รำวกบัภำพวำดพู่กันจีน 

 กรำบไหว้ส่ิงศักดิ์ที่ วดัเหวนิหวู่ ศำสดำขงจือ้ เทพเจ้ำกวนอู เทพเจ้ำแห่งปัญญำและควำมซ่ือสัตย์ 

 ช้อปป้ิงตลำดฟงเจี่ยไนท์มำร์เกต็ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเส้ือผ้ำกระเป๋ำและอำหำรขึน้ช่ือมำกมำย  

 มำไต้หวนัทั้งทีจะพลำดได้ไง พำคุณเช็คอนิแลนด์มำร์คไฮไลท์ ณ ตึกไทเป 101 

 ชมไฮไลท์ "หินเศียรรำชินี" ที่วนอุทยำนหินเหย่หลิว่ ควำมมหัศจรรย์ที่ธรรมชำติสร้ำง 

 เยือนหมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน สนุกสนำนช้อปป้ิง และชิมอำหำรขึน้ช่ือมำกมำย ไอศกรีมถัว่ตัด บัวลอยเผอืก ซุปลูกช้ิน  เห็ดย่ำง ฯลฯ  
 ช่ืนชมควำมงำมควำมอลงักำรของอนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็คประธำนำธิบดคีนแรกบนเกำะไต้หวนั 

 ช้อปป้ิงซีเหมินติง อำหำรแนะน ำ เส้นหมี่อำจง หม่ำล่ำชำบู ไก่ทอด Hot-Star  ร้ำนมะม่วงน ำ้แข็งใส น ำ้มะระ ฯลฯ 

 สุดคุ้ม!! แช่น ำ้แร่ภำยในห้องพกัส่วนตัว 

 



 
 

 

วนัแรก ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนำมบินเถำหยวน ไต้หวนั - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรชมววิ) -    
ตลำดซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็ - แช่น ำ้แร่ส่วนตัวภำยในห้องพกั             (-/-/-)  

06.30 น.  คณะพร้อมกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก  ช้ัน 4  ประตู 8  เคำน์เตอร์ S                                   
สำยกำรบินไชน่ำแอร์ไลน์ (CI) พบเจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

08.30 น เหินฟ้ำสู่ ประเทศไต้หวนั โดยสำยกำรบิน ไชน่ำแอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่CI 838 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.10 น.  ถึง สนำมบินท่ำอำกำศยำนเถำหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาทอ้งถ่ินท่ีไตห้วนัเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  ซ่ึง
เป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจีน
ประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ท่ีสุด  หลงัจำกผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถ่ำยรูปคู่กบัตึกไทเป 101 (ไม่รวม
บตัรข้ึนตึก) เพื่อให้ท่านได ้ถ่ายรูปกบันวตักรรมดา้นวิศวกรรมและศกัยภาพทางเทคโนโลยีของไตห้วนั ตึก
ไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวิศวกรชาวไตห้วนั ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาด
ใหญ่หนกักวา่ 660 ตนั  ท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกนัวินาศกรรม
ทางอากาศอยา่งดี ตวัอาคารมองดูคลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งต่อกนั  

 
 

ค ่ำ อิสระอาหารค ่า ณ  ตลาดซ่ือหลินไนท์มาเกต็ 

(อาหารแนะน า: ไก่ทอด Hot-Star สาขาแรกในไต้หวัน , Cheese Potato , เต้าหู้ เหม็น , ผลไม้ชุบน ้าเช่ือมสีแดงๆ , ซาลาเปาอบ
โอ่ง , ไส้กรอกข้าวห่อกนุเชียงย่าง , วุ้นไข่กบ ฯลฯ) 

จากนั้นใหท้่าน ตลำดซ่ือหลินไนท์มำร์เกต็ เป็นไนทม์าร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเปและไนทม์าร์เก็ตท่ีมีอายุ
เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองไทเปมีอายกุวา่ 200 ปี และยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของความเจริญของเมืองไทเป เม่ือคร้ังท่ีชาวฮัน่
เร่ิมอพยพมาจากจีนเพื่อมาตั้งรกรากใหม่ท่ีเกาะไตห้วนัตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์ง
 พกัที ่EASTERN HOTEL&RESORTS หรือเทยีบเท่ำ 4* (ใหท่้านไดพ้กัผอ่นแช่น ้ าแร่ส่วนตวัภายในหอ้งพกั) 

 

วนัทีส่อง เถำหยวน - เจียอี ้- แวะชิมชำอู่หลง - อุทยำนอำลซัีน - น่ังรถไฟโบรำณชมป่ำสนพนัปี - ไทจง -                          
ตลำดฟงเจ่ียไนท์มำร์เกต็                                 (B/L/-) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 



 
 

 

จากนั้นนาท่านสู่ มณฑลเจียอี ้เป็นมณฑลท่ีมีช่ือเสียงอีกเมืองหน่ึงในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูก
ลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและอีกดา้นติดกบัทะเล มณฑลเจียอ้ีเป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจาก
เทศมณฑลเจียอ้ี มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั (ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.)  พาทุกท่าน ชิมชำอู่หลง ชาท่ีมีช่ือเสียงของเกาะไตห้วนั และปลูกมากในเมืองหนานโถว   

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำรในอุทยำนอำลซัีน --- อาหารจีนพืน้เมือง 
บ่ำย  จากนั้นน าท่านสู่ อุทยำนแห่งชำติอำลีซัน ชมจุดท่องเท่ียวส าคญั ชมบรรยากาศภายในอุทยาน ให้ท่ำนได้น่ัง

รถไฟโบรำณชมสวนสนพนัปี ท่ีมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อให้ท่านได้
ช่ืนชมธรรมชาติ และ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบั 
3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงท า
ใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา   

 
ค ่ำ อิสระอาหารค ่า ณ  ตลาดฟงเจ่ียไนท์มาร์เกต็  

(อาหารแนะน า: เต้าหู้ เหม็น ชานมไข่มกุ  ทาโกะยากเิจ้าดงั  ไก่ทอด 1973  หลู่ เว่ยอาหารประจ าชาติไต้หวัน ฯลฯ) 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ตลำดฟงเจ่ียไนท์มำร์เกต็ ตลาดนดักลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท้่านไดอิ้สระกบั
การชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกวา่
เมืองไทยแน่นอน  
 พกัที ่CITY RESORT หรือเทยีบเท่ำ 4* 
 

 

วนัทีส่ำม ไทจง - หนำนโถว - ล่องเรือทะเลสำบสุริยนัจันทรำ - วดัพระถังซัมจั๋ง - วดัเหวนิหวู่ - ไทเป -                                       
ร้ำนพำยสับปะรด - Cosmetic shop - ซีเหมินติง                                                      (B/L/-) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองหนำนโถว ระหวา่งทางให้ท่านไดช้มวิวทิวทศัน์สองขา้งทาง (ใชเ้วลาในการ
เดินทางประมาณ 1 ชม.)  จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ  ซ่ึงได้รับการกล่าวขานว่า
งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั   ตั้งอยูใ่นเขตของ   ซนัมูลเลก  เนชัน่แนล
ซีนิกแอเรีย ซ่ึงทางการท่องเท่ียวไต้หวนั  ได้ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000  เพื่อบูรณะเมืองจาก
แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้ าสู่ยอดเขาท่ี



 
 

 

นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร  มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อน
ลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าให้ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว  ซ่ึง
เป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า  “สุริยนัจนัทรา”  น าท่านเดินทางสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง ตน้ทศวรรษปี 1950 
ญ่ีปุ่นจดัประชุมใหญ่เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชนทัว่โลก รัฐบาลไตห้วนัได้ส่งพระ
อาวุโส และคหบดีไปร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย ซ่ึงทางญ่ีปุ่นไดเ้ปิดให้ผูเ้ขา้ประชุมไดช้มอฐิัส่วนกะโหลก
ศีรษะของพระถงัซมัจัง๋ดว้ย เม่ือผูแ้ทนของไตห้วนักลบัมาถึงประเทศก็ไดเ้สนอรัฐบาลไตห้วนัให้ทวงคืนอฐิั
นั้นจากญ่ีปุ่น ไต้หวนัและญ่ีปุ่นตกลงกนัได้ในปี 1955 โดยแบ่งอฐิันั้นออกเป็น 2 ส่วน คร่ึงหน่ึงคงอยู่ท่ี
ประเทศญ่ีปุ่น และอีกคร่ึงหน่ึงส่งคืนไตห้วนัโดยส่งคนไปมอบใหถึ้งไตห้วนั   

 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ---  เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 

บ่ำย จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่  ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพ
กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญ
ไตห้วนั และน าท่านนมสัการ ศาลเจา้ขงจ้ือ และ ศาลเจา้กวนอู  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่ง
ความซ่ือสัตย ์ น าท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  ให้ทุกท่านอิสระเลือกชิม
เลือกชอ้ปป้ิงขนมของฝากท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั ไม่วา่จะเป็น พำยเค้กสับปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิ
สูตรดั้งเดิมไตห้วนั  น าท่านสู่ Cosmetic shop ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางค์ ท่ีได้รับความนิยม รวมทั้งพวกยา/
น ้ามนัและยานวดท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั    

ค ่ำ อิสระอาหารค ่า ณ ตลาดซีเหมินติง  
 (อาหารแนะน า: เส้นหม่ีอาจง หม่าล่าชาบู ไก่ทอด Hot-Star ร้านมะม่วงน ้าแข็งใส น ้ามะระหวาน มันทอดราดชีส ฯลฯ ) 

จากนั้นอิสระช้อปป้ิงยา่น ตลำดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมือง
ไทเป ถา้จะเทียบกบับา้นเราก็คงเทียบไดก้บัยา่นสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตล์ไตห้วนั 
เกาหลี ญ่ีปุ่น สินคา้รุ่นใหม่ทนัสมยัใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 
 พกัที ่WELL GARDEN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

 
 

วนัทีส่ี่ ศูนย์Germanium - DUTY FREE - อุทยำนหินแหย๋หลิว่ - หมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน -                                            
อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค - MITSUI OUTLET PARK - สนำมบินเถำหยวน - กรุงเทพฯ             (B/L/-)                                                               

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 



 
 

 

แวะชมศูนย์ ศูนย์Germanium ท่ีเป็นเคร่ืองประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้ งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มี
คุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้ งมีชมหยกไต้หวนั และ
ปะการังแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ  น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี Duty Free 
ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ   

 
เทีย่ง              รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร --- อาหารจีนซีฟู้ด 
บ่ำย พาท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเหย๋หลิ่ว เมืองไทเปซ่ึงเป็นชายหาดตั้งอยูส่่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มี

ลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมีช่ือเสียงในเร่ืองโขดหินท่ีมีลกัษณะรูปทรง 
ต่างๆแปลกตา โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ภูมิประเทศและหินรูปทรงแปลกตาท่ีงดงาม เกิดจากการกดั
เซาะของน ้ าทะเลเม่ือหลายล้านปีก่อน ท าให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝ่ังในลักษณะรูปร่างท่ี
แตกต่างกนั และหินท่ีมีช่ือเสียงรู้จกัโด่งดงัไปทัว่โลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากน้ียงัมีหินเทียน หิน
รองเท้าของเทพธิดา หินเต้าหู้ หินดอกเห็ด และอ่ืนๆ เป็นต้น   จากนั้ นพาทุกท่านไปสัมผสับรรยากาศ 
หมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟินเป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่
สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมี
ช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนั
ในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย (ในกรณี
ท่ีเดินทางตรงกบัวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เม่ือไปถึงจุดท่ีก าหนดตอ้งเปล่ียนเป็นรถ Shuttle Bus ประจ าทางจ่ิวเฟ่ินเพ่ือข้ึนลง)   

จากนั้นพาทุกท่านเท่ียวชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค  ซ่ึงตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้ งหลัง มีลักษณะการ
ก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม ประกอบดว้ยอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งน้ี เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละคร
แห่งชาติ  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park ซ่ึงเป็นเอาทเ์ล็ตมอลล์ท่ีมีร้านคา้แบรนด์ต่างๆให้ท่าน
ไดเ้ลือกหลากหลายยีห่อ้และยงัมีร้านคา้โซนอาหารมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม เลือกชิมตามอธัยาศยั   

 



 
 

 

ค ่ำ อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพือ่ไม่รบกวนเวลาช็อปป้ิง 
  **ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน** 
22.25 น.         เหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน ไชน่ำแอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่ CI 837 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

01.15 น.   เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภำพ 

******************ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร****************** 

http://www.wonderfulpackage.com/ 
ข้อควรควรทรำบ : 
  ตำมรำคำขำยข้ำงต้นเป็นรำคำขำยที่ได้รวมรำคำร้ำนขำยสินค้ำที่ท่ำนต้องเยีย่มชม จ ำนวนทั้งหมด 4 ร้ำน คือ ร้ำนพำย
สับปะรด, ศูนย์Germanium, ร้ำนชำ, Cosmetic shop ตำมที่ระบุไว้ในโปรแกรมซ่ึงมผีลต่อรำคำทัวร์ ทำงบริษทัจงึใคร่ขอเรียน
ให้ลูกค้ำทุกท่ำนทรำบว่ำ ทุกร้ำนค้ำมคีวำมจ ำเป็นต้องให้ลูกค้ำเข้ำไปแวะชม  หำกท่ำนต้องกำรสินค้ำหรือไม่น้ันขึน้อยู่กบัควำม
พอใจและสมคัรใจของลูกค้ำ ไม่มกีำรบังคับ หำกลูกค้ำท่ำนใดมคีวำมประสงค์ไม่ต้องกำรเข้ำเยีย่มชมร้ำนค้ำที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
หรือ กำรแยกตวัออกจำกคณะเดนิทำง ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้จำกท่ำน จ ำนวน 2,500 NTD/ท่ำ 
 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 

31 สิงหำคม – 03 กนัยำยน 2562  17,500 17,500 2,500 

21-24 กนัยำยน 2562 17,500 17,500 2,500 

05-08 ตุลำคม 2562 18,500 18,500 2,500 

11-14 ตุลำคม 2562 
(วนัคล้ำยวนัสวรรคต ร.9) 

18,500 18,500 2,500 

19-22 ตุลำคม 2562 18,500 18,500 2,500 

05-08 ธันวำคม 2562 
(วนัพ่อแห่งชำต)ิ 

18,500 18,500 2,500 

07-10 ธันวำคม 2562 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

18,500 18,500 2,500 

 
 
 
 

http://www.wonderfulpackage.com/


 
 

 

**รำคำนีส้ ำหรับลูกค้ำทีถ่ือพำสปอร์ตไทยเท่ำน้ัน** 

**ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยงัไม่ได้รวมค่ำทปิคนขบั และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น  

ท่ำนละ 1,500 NTD /ทริป/ท่ำน (เกบ็ค่ำทปิไกด์ทีส่นำมบินก่อนเดินทำง) **   

***ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์แล้วแต่ควำมพงึพอใจของลูกค้ำ*** 
 

กรณีคณะออกเดนิทำงได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (โดยไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่าน ออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ท่านตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางกรุงเทพฯ – ไตห้วนั – กรุงเทพฯ 

  (ไม่สำมำรถระบุที่น่ังบนเคร่ืองได้ สำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด Random Seat) 
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์บริษทัฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมจากวนัดงักล่าว             

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุไวใ้นรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทั

ประกนัชีวิต *(ส าหรับผูสู้งอาย ุ70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยูใ่นขอ้จ ากดัการตกลงไวก้บั
บริษทัประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์) 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่ำนละ 1,500 NTD / ท่ำน /ทริป (ลูกค้ำเด็กช ำระเงินเท่ำผู้ใหญ่) ช ำระเงินก่อนกำร

เดินทำง, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
 

 
 



 
 

 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 คน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อน 15 วนั  หากจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบแลว้ผูเ้ดินทางต้องการเดินทางอาจมีการปรับราคาโดยจะแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้
ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือน
การเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ 
 

กำรช ำระเงนิ 
 ส่งใบจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 35,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ตอ้ง

ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 

กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 35 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั  คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกว่า 25 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100 %  

(หลงัจากการจอง ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได)้ 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่า



 
 

 

ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่
อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระ
เงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัเช้ือเพลงิและค่ำประกนัวนิำศภัยทำงอำกำศ 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมีการปรับค่าธรรมเนียม 
 หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม

ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

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

Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง
อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

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

 
 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 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 น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 

เพื่อเป็นกำรกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับประเทศไทย และส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน
ระหว่ำงประชำชนไต้หวันกับไทย สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (วีซ่ำ) เข้ำไต้หวันให้กับคน



 
 

 

ไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2561  ถึง วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลำ 2 ปี โดย
สำมำรถพ ำนักในไต้หวนัได้ 14 วนั รำยละเอยีดทีเ่กีย่วข้องจะประกำศให้ทรำบต่อไป 

 

** รบกวนทุกท่ำนกรุณำเตรียมค่ำทริปไกด์และคนขบัรถ 4 วนั ** 
*** รวม 1500 NTD / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ตลอดกำรเดนิทำง ***  

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 
 

 

 


