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ก ำหนดเดนิทำง : วนัที ่ 03-07 สิงหำคม  2560                                               

WONDERFUL TAIWAN –HONGKONG 
   ล่องเรือทะเลสำบสุริยนัจันทรำ - อุทยำนหินเหย๋หลิว่ 

ชมววิเมอืงไทเปบนเขำช้ำง – ช้อปป้ิงเกำะฮ่องกง 
5 วนั 4 คนื 

  Highlight 
• WonderfulPackage ชวนคุณบินลดัฟ้ำสู่เกำะไต้หวนั แวะช้อปป้ิงเกำะฮ่องกง ด้วยสำยกำรบิน   CATHAY PACIFIC 

• ล่องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบสุริยนั จันทรำ ซ่ึงมทีวิทศัน์รำวกบัภำพวำดพู่กนัจีน 

• กรำบไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ศำสดำขงจื่อ เทพเจ้ำกวนอู เทพเจ้ำแห่งปัญญำและควำมซ่ือสัตย์ 

• พำท่ำนชมววิเมอืงไทเป ณ จุดชมววิทีย่อดนิยม  เขำช้ำง  พร้อมเกบ็ภำพสวยๆๆไว้ในควำมทรงจ ำ 

• ช่ืนชมส่ิงมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติทีว่นอทุยำนหิวเหย่หลวิ  

• ชมสะพำนคู่รักตั้นสุ่ย เป็นสะพำนทีม่ช่ืีอเสียงในเร่ืองจุดชมววิทีเ่ลอืงช่ือ  

• ช้อปป้ิงย่ำนดงั.... ฝงเจีย่ไนท์มำร์เกต็  แหล่งรวมแฟช่ันช้ันน ำของไต้หวนั 
 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 

19,999.- 



 

 
 

วนัที0่3/08/60     ท่ำอำกำศยำนสุวรรรภูมิ - ไต้หวัน – ไทจง-หมู่บ้ำนสำยรุ้ง – ฝงเจ่ียไนท์มำร์เกต็  (D) 

04.00 น.  พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 เคำเตอร์ M ประตู 5 สำยกำร
บิน  คำเธ่ย์ แปซิฟิค  พบเจ้ำหน้ำที ่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

06.40 น  เหินฟ้ำสู่เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์ แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่CX 616 

หมำยเหตุ :    เวลำเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงเลก็น้อยตำมไฟล์ทบิน ณ วนัเดินทำงน้ัน  สำมำรถสอบถำมได้กบัเซลล์ 

10.25 น.         เดินทำงสู่มหำนครปักกิง่ แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นำมบินฮ่องกง 

12.15 น. ออกเดินทำงสู่เมืองไทเป ประเทสไต้หวนั โดยสำยกำรบิน คำเธ่ย์ แปซิฟิค  เที่ยวบินที ่ CX 406 

14.15 น. ถึง สนำมบินท่ำอำกำศยำน เถำหยวนเมืองไทเป  ประเทศไตห้วนั (เวลำท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่ำเมืองไทย1 

ชม .)  ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใต้

ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและ

เมืองใหญ่ท่ีสุด หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  หมู่บ้ำนสำยรุ้ง (Rainbow Village) หมู่บ้าน
สายรุ้งน้ีเป็นหน่ึงในหมู่บา้นจ านวนมากท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้ทหารและครอบครัวของพรรคก๊กมินตัง๋ท่ีล้ีภยัมา
อยู่ท่ีไต้หวนั สร้างแบบง่ายๆในเร็วๆ จึงมีสภาพท่ีไม่ค่อยน่าอยู่นัก โดยแทบทั้ งหมดได้ถูกท าลายและ
ปรับเปล่ียนเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีทนัสมยัเช่นอาคารอพาร์ทเมน้กนัไปจนเกือบจะหมดแลว้ โดยในระหวา่งท่ีได้
เร่ิมมีการร้ือถอนนั้นได้มีทหารเก่าท่ีชือว่า Huang Yung-Fu ได้ออกมาวาดลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดๆ 
ตามผนงัและก าแพงของหมู่บา้นท่ีเกือบจะร้างผูค้น มีทั้งตวัหนงัสือ ตวัการ์ตูน และลวดลายอ่ืนๆท่ีดูเหมือน
การวาดของเด็กๆ แต่กลบัให้อารมณ์เหมือนงาน Surreal มากกวา่ จนมีนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัใกลเ้คียง
มาพบเจอ จึงมีการบอกต่อๆกนัไปจนมีช่ือเสียงในระดบัประเทศ จึงมีการประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็น
พื้นท่ีอนุรักษ์เอาไว ้ปัจจุบนัจึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทชุง ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยม
เยอืนกนัมากมายโดยเฉพาะในวนัหยดุ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร เมนูสุกีช้ำบู ชำบู    จากนั้นอิสระช้อปป้ิง ตลำดฝงเจียไนท์มำเก็ต  
ตลาดนดักลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง  ใหท้่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านท่ี
ช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอน     

                            เข้ำสู่ทีพ่กั...THE CLOUD  HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ  

วนัที0่4/08/60         หนำนโถว - ล่องเรือสุริยันจันทรำ - วัดพระถังซัมจั๋ง - วดับุ๋นบู้ –ร้ำนชำ –ไทเป    (B/L/D) 

เช้ำ             บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

 พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองหนำนโถว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1  ชัว่โมง พาทุกท่าน ล่องเรือชม ทะเลสำบ
สุริยนัจันทรำ  ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน“สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั 



 

 
 

” ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 760 เมตร มีเน้ือท่ี 900 เฮคตาร์ มีเกาะท่ีมีช่ือวา่ 
กวง หวา เต่า ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเล็กตั้งอยูก่ลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลา้ยพระอาทิตย ์
ส่วนดา้นทิศใตน้ั้นมีรูปทรงคลา้ยพระจนัทร์เส้ียว จึงถูกขนานนามวา่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เน่ืองจากเป็น
ทะเลสาบท่ีอยูบ่นเทือกเขาท่ีมีน ้าใสสะอาด ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีมีผูค้นนิยมมาท่องเท่ียวพกัผอ่น มีบริการ
ล่องเรือชมทะเลสาบซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว มีรีสอร์ทและโรงแรมตั้งอยูริ่มทะเลสาบหลายแห่ง 
หน่ึงในนั้นเคยเป็นบา้นพกัตากอากาศของประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก และมาดามซ่งผูเ้ป็นภรรยา แต่ปัจจุบนั
ไดส้ร้างเป็นโรงแรมหรูไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีแหล่งชอ้ปป้ิงรวมตวัอยูบ่ริเวณท่าเรืออีกดว้ย  
น าท่านนมสัการอฐิัของ พระถังซ ำจั๋ง  ท่ีไดอ้ญัเชิญอฐิัธาตุกลบัมาท่ี วดัเสวยีนกวง(วดัพระถังซ ำจั๋ง) เม่ือปี 
ค.ศ.1965  

เทีย่ง            รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ  ภัตตำคำร   

 จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดับุ๋นบู้ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู 
เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญ
ไตห้วนั และน าท่านนมสัการ ศำลเจ้ำขงจือ้ และ ศำลเจ้ำกวนอู  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้
แห่งความซ่ือสัตย ์ จากนั้นพาทุกท่านชิมชำอู่หลง ชาท่ีมีช่ือเสียงของเกาะไตห้วนั และปลูกมากในเมือง
หนานโถว   จำกน้ันพำท่ำนเดินทำงสู่เมืองไทเป    

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร   

                           เข้ำสู่ทีพ่กั.. HEDO   HOTEL  KAIFENG  หรือเทยีบเท่ำ  

วนัที0่5/08/60        ร้ำนพำยสัปปะรด –ร้ำนสร้อย - อุทยำนหินเหย๋หลิว่ –สะพำนคู่รักตั้นสุ่ย  - ถนนเก่ำตั้นสุ่ย   (B/L) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

 จากนั้นใหทุ้กท่านอิสระเลือกชิมเลือกชอ้ปป้ิงขนมของฝากท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั  ไม่วา่จะเป็น พำยเค้ก
สับปะรด  ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั แวะชมศูนย ์ สร้อยสุขภำพ(เจอมำเน่ียม) ท่ีเป็น
เคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวยีน
ของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนั
ตั้งแต่โบราณจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ อุทยำนหินเหย๋หลิว่ อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะ
ไตห้วนั มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหิน
งอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่
โลก  

เทีย่ง        รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร  



 

 
 

บ่ำย  จากนั้นเดินทางสู่ สะพำนแห่งควำมรักตั้นสุย (Tamsui Lover’s Bridge) เป็นสะพานส าหรับเดินเทา้ทอดยาว
เหนือน ้าทะเลท่ีปากแม่น ้าจุดท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีช่ือเสียงทั้งในแง่ของจุดชมววิข้ึนช่ือท่ีไม่ควรพลาดและ
ส าหรับคู่รักท่ีมกัจะมาท ากิจกรรมร่วมกนั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและยงัเป็นส่วนหน่ึงของท่าเทียบเรือ
ชาวประมงตั้นสุย (Tamsui Fisherman’s Wharf) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของต าบลตั้นสุย (Tamsui District) 
เมืองนิวไทเป (New Taipei City)   จากนั้นพาท่านเดินเท่ียวชมยา่น  ถนนสำยเก่ำตั้นสุ่ย ตลาดคนเดินท่ีตั้งอยู่
ทางตอนเหนือของไทเป ในเมืองตั้นสุ่ย ประเทศไตห้วนั ท่ียงัคึกคกัและเตม็เป่ียมไปดว้ยบรรยากาศของ
วนัวาน มีผูค้นมาเดินเล่นชมการแสดงบนทอ้งถนน พร้อมกบัซ้ือหาของวา่ง อาหารพื้นเมือง อาหารทะเล 
รวมถึงเมนูเด็ด “ไข่ด า” อาหารข้ึนช่ือของตั้นสุ่ย 

ค ่ำ                     อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำ บริเวณตลำดเก่ำตั้นสุ่ยเพือ่ให้ท่ำนได้ลิม้ลองอำหำรและขนมไต้หวัน   

        เข้ำสู่ทีพ่กั.. HEDO   HOTEL  KAIFENG  หรือเทียบเท่ำ 

วนัที0่6/08/60      อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ตลำดปลำไทเป-พำยสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึน้ตึก)  -ชมววิบนเขำช้ำง (B/D) 

เช้ำ              บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

 จากนั้นพาท่านเท่ียวชม อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหน่ึง
สัญญลกัษณ์ของประเทศไตห้วนั และสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัท่ีตอ้งมาของเมืองไทเป สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 
1976 เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ดา้นมีหลงัคา
ทรง 8 เหล่ียมสีน ้าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูต่รงกลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom 
Square) มีบนัไดดา้นหนา้ 89 ขั้นเท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทอง
สัมฤทธ์ิของท่านในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปป้ันของท่านในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทหารยนื
เฝ้าไว ้ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่าน
อยู ่ 3 ค  า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวทิยาศาสตร์  น าท่านสู่ ตลำดปลำไทเป Taipei Fish Market 
หรือช่ือเรียกเตม็ๆของมนัคือ Addiction Aquatic Development (ADD) ตั้งอยูใ่จกลางเมืองไทเป ตลาดปลา
ท่ีน่ีจะคลา้ยกบัซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ อยูใ่นหอ้งแอร์ สะอาดสะอา้น ตลาดปลาท่ีน่ีจะถูกแบ่งออกเป็น 
10 โซน  โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยฉีดน ้ายาฆ่าเช้ือใหส้ าหรับทุกคนตรงบริเวณทางเขา้     

เทีย่ง           อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนั ย่ำนตลำดปลำไทเป   

                              (ซ่ึงท่ำนสำมำรถเลอืกทำนอำหำรญีปุ่่นทั้งสด  และสะอำด รำคำเป็นกนัเองได้ทีน่ี่  ) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวช้ัน 89)  ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดบั 2 
ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างข้ึนโดยหลกัวศิวกรรมชั้นเยีย่มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนข
องแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อ
นาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ช้



 

 
 

อปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %   จากนั้นพาท่านข้ึนชม เขำเซ่ียงซำน
หรือเขำช้ำง(Xiangshan Elephant Moutain )เป็นภูเขาลูกเล็กๆท่ีอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของแถบชานเมือง
ไทเป ท่ีมีความสมบูรณ์ของป่าไมค้่อนขา้งดี มีการสร้างทางเดินส าหรับปีนเขาชา้งน้ีอยูห่ลายเส้นทาง เป็น
จุดวิวเมืองไทเปยอดนิยมอีกจุดหน่ึงโดยเฉพาะท่ีจุดสูงสุดของภูเขาท่ีทุกวนัจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมา
ถ่ายรูปเมืองไทเปและตึกไทเป 101 กนัมากมาย โดยเฉพาะเหล่าตากลอ้งทั้งหลาย 

ค ่ำ                     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร   

เข้ำสู่ทีพ่กั.. HEDO   HOTEL  KAIFENG  หรือเทียบเท่ำ  

วนัที0่7/08/60    ไต้หวนั – ฮ่องกง – วดัแชกง – ช้อปป้ิงย่ำนถนนนำธำน – ฮ่องกง-  กรุงเทพฯ                (B) 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

**สมควนแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน** 

  10.50  น.         น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ ด้วยสำยกำรบิน  คำเธ่ย์  แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่ CX 487 

12.45 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยใหค้ณะท่านออก Exit B น าท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหม่า ชมววิทิวทศัน์อนั
สวยงาม  จากนั้นพาท่านสู่ วดัแชกงหมิว เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออยา่งมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรารู้จกักนัดีใน
นามวดักงัหนัวดัน้ีมีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาใหช้าว
ฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน ปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชาวฮ่องกงและไทยจะไป
สักการะผู้ทีเ่กดิปีชง จะแคล้วคลำดในเร่ืองทีไ่ม่ดีทุกเร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็นถึงความร่มเยน็ของวดัได ้
อยา่งดีทีเดียว เขา้ขา้งในวดั จะมีเจา้หนา้ทีวดัขายธูป น าท่านเยีย่มชม โรงงำนจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง
พบกบังานดีไซน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่มและใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้   น าท่านชอ้ปป้ิงอยา่งเตม็ท่ี
กบัสินคา้ปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี แหล่งเคร่ืองส าอาง กระเป๋าแบนดเ์นม  ช้อปป้ิงถนนนำธำน ตามอธัยาศยั 
ท่ี OceanTerminal &HarbourCity กบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆระดบัโลก                               

*** (อำหำรเยน็อสิระตำมอธัยำศัย  เพือ่ให้ท่ำนเตม็อิม่กบักำรช้อปป้ิง) *** 

**สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง)** 

22.25 น.  เหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯด้วยสำยกำรบิน  คำเธ่ย์  แปซิฟิค  เทีย่วบินที ่ CX 709 
00.15 น.     เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

********************** ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ********************** 
www.wonderfulpackage.com  

 

http://www.wonderfulpackage.com/


 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง 

03-07  สิงหำคม 2560  19,999 19,999 19,999 5,500 

หมำยเหตุ : กรุ๊ปนีเ้ร่ิมออกเดนิทำงที่ 30  ท่ำน  โดยมหัีวหน้ำทวัร์  มไีกด์ท้องถิ่นพูดภำษำไทยรอรับทีไ่ต้หวนั   

*** โปรแกรมนีอ้ำจมีกำรเปลีย่นแปลงหรือสลบัรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมและรำคำนีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษีน ำ้มันของสำยกำรบินหำกมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติมจำกสำยกำรบิน *** 

อตัรำนีร้วม 
❖ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ท่านตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางกรุงเทพฯ – ไตห้วนั– กรุงเทพฯ 
❖ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์บริษทัฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมจากวนัดงักล่าว   

 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง   
❖ ค่าน ้าหนกักระเป๋า 20  กิโลกรัม 
❖ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุไวใ้นรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
❖ โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) 
❖ ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
❖ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 10  ช.ม. / วนั 
❖  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
1.    ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
2.    ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
3.    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
4.    ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ค่ำทปิไกด์ ท่ำนละ 150 NT /วนั/คน (ลูกค้ำ )  ค่ำทิปไกด์ ที่ฮ่องกง ท่ำนละ 20 HKD /วนั/คน (ลูกค้ำ )   
5.    ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่  30  คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 

วนั  หากจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งการเดินทางอาจมีการปรับราคาโดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

 
 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 

กำรช ำระเงนิ 
➢ ส่งใบจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

1. ยโุรป        ท่านละ 25,000 บาท 
2. ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ ไตห้วนั    ท่านละ 10,000 บาท 
3. ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า จีน  ท่านละ 5,000 บาท 

➢ ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดล่วงหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง 
➢ ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ตอ้งช าระ

ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
➢ กำรยกเลกิ 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 
➢ ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
➢  

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 
➢ ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

➢ หกัเงินมดัจ า 50%/ท่าน 
➢  

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 
➢ ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

➢ หกัเงินมดัจ า 100%/ท่าน 
➢  

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 
➢ ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 
➢ ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 
➢  
➢  

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 



 

 
 

➢ กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 
➢ ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 
➢ ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

➢ หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 
➢ หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
➢ หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็น
การยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจาก
ทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะน าใหท่้านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 

กำรขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำง 
➢ หากผูเ้ดินทางมีความประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ตามเง่ือนไข ดงัน้ี 

1. ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 21 วนั ในช่วงปกติ 
2. ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, 

ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
❖ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัเช้ือเพลงิและค่ำประกนัวนิำศภัยทำงอำกำศ 
➢ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมีการปรับค่าธรรมเนียม 
➢ หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความ

เป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั 
❖ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ข้ึนอยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

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

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 



 

 
 

 น ้าหนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 15 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

เพือ่เป็นกำรกระชับควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวนั) กบัประเทศไทย และส่งเสริมกำร
แลกเปลีย่นระหว่ำงประชำชนไต้หวนักบัไทย สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวนั) จึงยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (วซ่ีำ) เข้ำ
ไต้หวนัให้กบัคนไทย โดยมผีลบังคบัทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2559  ถึง วนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 
2561 เป็นเวลำ 2  ปี โดยสำมำรถพ ำนักในไต้หวนัได้ 30 วนั รำยละเอยีดทีเ่กีย่วข้องจะประกำศให้ทรำบต่อไป 

 

**รบกวนทุกท่ำนกรุณำเตรียมค่ำทริปไกด์และคนขบัรถ  รวม 750  NT /คน *** 
 


