
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทียบเท่า 3 ดาว B L D 

DAY01 สนามบินนานาชาติดอนเมือง  กรุงเทพฯ -ไต้หวัน (IT50623.00-03.40)    - 

DAY02 
03.40 เดนิทางถึงสนามบินเถาหยวน -เมืองจ ี- ท่าเรือประมงเจิง้ปิน - ไหว้เจ้าแม่
กวนอิมคู่เมืองจีหลง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน-เข้าท่ีพกั  ✓ ✓  

XIMEN RELITE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 3* 

DAY03 
พายเค้กสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ -ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึน้ช้ัน89) - วัด
หลงซาน - ซีเหมินติง -เข้าท่ีพกั       ✓   

XIMEN RELITE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 3* 

DAY04 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  – ตลาดปลาไทเป – MITSUI OUTLET PARK - 
สนามบินเถาหยวน -  กรุงเทพฯ (IT505 19.00-22.10) 

✓   - 

ก าหนดเดนิทาง : กมุภาพนัธ์ - มีนาคม  2566 

WONDERFUL TAIWAN 
เจาะลกึไทเปในมุมท่ีแตกต่าง  

ไหว้เจ้าแม่กวนอมิคู่เมืองจีหลง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน  
ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET  

4 วนั 2 คืน ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 
14,999 



 
 
 

 

วันแรก         สนามบินนานาชาติดอนเมือง  กรุงเทพฯ -ไต้หวัน (IT50623.00-03.40)                                                           (-) 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 3 สายการบิน TIGER AIR                   
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 

23.00 น.       ออกเดินทางสู่ประเทศไต้หวันโดยสายการบิน  TIGER AIR  เที่ยวบินที่ IT 506  (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

วันที่สอง        สนามบินเถาหยวน -เมืองจีหลง - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมคู่เมืองจีหลง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – 
หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน                                                                                                                                                (B/L/-) 

03.40 น.      เดินทางถึง สนามบินท่าอากาศยาน เถาหยวน เกาะไตห้วนั (เวลาทอ้งถ่ินท่ีไตห้วนัเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  ไตห้วนัเป็น
เกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝ่ังด้านตะวนัออกเฉียงใต้ ของจีนประมาณ 160 
กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมือง  ใหญ่ท่ีสุด หลงัจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้าบนรถ (ชุดอาหารเช้าแซนวิส+เคร่ืองด่ืม) 
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองจีหลง ซ่ึงเป็นเมืองทางตอนเหนือขึ้นไปจากไทเป ถือว่าเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัท่ีสุดทาง
ภาคเหนือ ผูค้นท่ีน่ีประกอบอาชีพชาวประมงเป็นหลกั จีหลงเป็นเมืองชิวๆท่ีหลายๆคนชอบแวะมาท่องเท่ียว จากนั้นพา
ท่านแวะถ่ายรูปเก๋ๆกบัถ่ายรูปบา้นหลากสีสุดอาร์ตท่ีบริเวณ ท่าเรือประมงเจิง้ปิน ท่ีตอนน้ีก าลงัเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตท่ีมี
สีสันสดใสอาร์สุดๆๆ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะจงเจิ้ง (Zhongzheng Park) ตั้งอยู่ดา้นขา้งของภูเขาชา
วาน ภายในสวนจะแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 ป้อมปืนใหญ่ท่ีมีความส าคัญทางประวดิัศาสตร์  ส่วนท่ี 2 เป็น
หอ้งสมุดพุทธศาสนา ศาลเจา้และวดัขู่ผ่ถนั ส่วนท่ี 3 คือ ศาลากวนไห่ ซ่ึงเม่ือนัง่ภายในศาลาน้ี จะมองเห็นทั้งเมืองจีหลง
และอ่าวจีหลง เป็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามมาก น าท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หน่ึงในสัญลกัษณ์ของเมืองจีหลง ใหท้่านขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิมและชมบรรยากาศตาม  

 
 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร --- เมนูพเิศษ...อาหารจีนพืน้เมือง 

 
บ่าย จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมี

ช่ือเสียงในเร่ืองโขดหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ภูมิประเทศและหินรูปทรง
แปลกตาท่ีงดงาม เกิดจากการกดั เซาะของน ้ าทะเลเม่ือหลายลา้นปีก่อน ท าให้เกิดการทบัถมของแนวหินตามชายฝ่ังใน
ลกัษณะรูปร่างท่ีแตกต่างกนั โขดหินบางกอ้นมีลกัษณะคลา้ยภาพของส่ิงต่างๆ และหินท่ีมีช่ือเสียงรู้จกัโด่งดงัไปทัว่โลก
คือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากน้ียงัมีหินเทียน หินรองเท้าของเทพธิดา หินเต้าหู้ หินดอกเห็ด และอ่ืนๆ เป็นต้น  
จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผสับรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟินเป็นแหล่ง



 
 
 

 

เหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง  ท่านสามารถตามรอยหมู่บา้น
โคมแดงใน Spirited Away ท่ีเมืองจ่ิวเฟ่ิน แหล่งท่องเท่ียวเมืองโบราณสุดมหัศจรรยข์องประเทศไตห้วนั. นอกจากจะเป็น
ถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของ
ชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยู่มากมายอีกดว้ย (ในกรณีท่ี
เดินทางตรงกบัวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เมื่อไปถึงจุดท่ีก าหนดตอ้งเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus ประจ าทางจ่ิวเฟ่ินเพ่ือขึ้นลง)  จากน้ันพาท่านเดินทาง
กลับไทเปและท าการเช็คอินเข้าโรงแรม 

ค ่า                   อิสระรับประทานอาหารค ่า   
พกัที่  XIMEN RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วันที่สาม     พายเค้กสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ -ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึน้ช้ัน89) - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง                      (B/-/-)  

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านลือกชิมเลือกชอ้ปป้ิงขนมของฝากท่ีขึ้นช่ือของไตห้วนั ไม่วา่จะเป็น พายเค้กสับปะรด  ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ  ขนมโม
จิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั  แวะชมศูนย ์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และ
สร้อยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการัง
แดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ  น าท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น 89)  ตึกระฟ้า 
แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อ
การสั่นสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อ
นาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปป้ิงแหล่งช้อปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปป้ิงสินคา้           
แบรนเนมชั้นน า ราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 20 %  (หากท่านใดสนใจขึ้นชมวิวชั้น 89 สามารถติดต่อซ้ือบตัรกบัไกดไ์ด)้ 
 

 
 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกไทเป101 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซ่ือ หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัหลงซันซ่ือถูกท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายยบัเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์
กวนอิม" ท่ีสถิตอยูด่า้นในนั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ยิง่ท าให้ผูค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหวม้ากขึ้นๆในทุกวนั 
นอกจากจะมี "พระโพธิสัตวก์วนอิม" เป็นพระประธานหลกัแลว้ ดา้นหลงัของพระอุโบสถยงัมีเทพเจา้ต่างๆของลทัธิเต๋า
อีกนบัหลายสิบองค ์มีผูก้ล่าวไวว้า่วดัหลงซนัซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้องคต์่างๆไวม้ากท่ีสุดแห่ง หน่ึงของไตห้วนั โดยเฉพาะ 
ผูเ้ฒ่าจนัทรา เทพพ่อส่ือในต านานจีน ของวดัแห่งน้ีจะมีผูค้นมาขอเร่ืองคู่ครองมากเป็นพิเศษ  จากนั้นอิสระช้อปป้ิงย่าน 
ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป ถา้จะเทียบกบับา้นเราก็คงเทียบได้



 
 
 

 

กบัยา่นสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตลไ์ตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่ น สินคา้รุ่นใหม่ทนัสมยัให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
เลือกช้อปป้ิงกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผ้าแฟชั่นแล้วซีเหมินติงยงัเป็นโซนท่ีมีอาหารหลากหลายให้
นกัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ 

ค ่า                   อิสระรับประทานอาหารค ่า  ณ   ตลาดซีเหมินติง   
พกัที่  XIMEN RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วันที่ส่ี             อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  – ตลาดปลาไทเป – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน -  กรุงเทพฯ  (B/-/-) 

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นพาทุกท่านเท่ียวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวิหาร
เทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม ประกอบดว้ยอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมาก
ของเมืองไทเปดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ  จากนั้นพาท่านเท่ียวชม ตลาดปลาไทเป 
(Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หวนั หรืออีกช่ือท่ีเรียกกันมาอย่างคุ ้นหูว่า  
Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานท่ีแลนด์มาร์กอีกหน่ึงแห่งของไตห้วนั เปิดตวัอย่าง
เป็นทางการหลงัจากการปรับปรุงพื้นท่ีตลาดเดิมเม่ือปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญ่ีปุ่ นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหาร
สดใหม่ทั้งของทะเล, ผกั, ผลไมแ้ละขนมต่างๆ ท่ีจดัให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจ านวนมากมายภายใต้
หลงัคาเดียวกนั ทั้งน้ีคุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกไดต้ามใจชอบ รับประกกนั
คุณภาพของอาหารและความสะอาดท่ีจะท าใหคุ้ณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเ้ลย   

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาไทเป    
 บ่าย พาท่านช้อปป้ิงย่าน Mitsui Outlet Park แหล่งช้อปป้ิงเมืองนิวไทเป  ถือเป็นห้างเอาท์เล็ทท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดใน

ภาคเหนือของไตห้วนั ดว้ยการออกแบบจากแนวคิดความไม่เร่งรีบและการพกัผ่อนวนัหยดุสไตลรี์สอร์ท  เน้นให้มีพื้นท่ี
กวา้งโล่งและเป็นศูนยก์ลางความสะดวกสบายเพื่อใหเ้ป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงอยา่งเพลิดเพลิน
ในไตห้วนั  นอกจากร้านอาหารและห้างร้านจากแบรนดด์งัต่างๆ แลว้ภายในหา้งเอาทเ์ล็ทหลินโค่วซานจ่ิงยงัประกอบไป
ดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก อาทิ โรงภาพยนตร์ VIESHOW และซูเปอร์มาร์เก็ต JASONS Market เพื่อท่ีคุณจะไดรั้บการ
ตอบสนองทั้งในส่วนของการชอ้ปป้ิงและความบนัเทิงไดอ้ยา่งครบครัน 

                    ***สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางสู่สนามบิน*** 
19.00 น.         น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  TIGER AIR   เที่ยวบินที่  IT505  (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

22.10 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ 



 
 
 

 

********************** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
www.wonderfulpackage.com 

 ข้อควรควรทราบ : 
❖ ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จ านวนทั้งหมด 3 ร้าน คือ ร้านพายสับปะรด, 

ศูนย์Germanium, ร้านเคร่ืองส าอาง ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซ่ึงมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบ
ว่า ทุกร้านค้ามีความจ าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจของ
ลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจาก
คณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่าน จ านวน 2,500 NTD/ท่าน 

❖ ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า12ปี 
มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

10-13 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 14,999 3,500 

24-27 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 14,999 3,500 

02 - 05 มีนาคม 2566 
วันมาฆบูชา  

16,999 16,999 3,500 

10-13 มีนาคม 2566 15,999 15,999 3,500 

17-20 มีนาคม 2566 15,999 15,999 3,500 

24-27 มีนาคม 2566 15,999 15,999 3,500 

 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น** 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยไมมี่หวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน (ไม่ออกเดินทาง) 

 

อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ท่านตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ – ไตห้วนั– กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์บริษทัฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวนัดงักล่าว   

http://www.wonderfulpackage.com/


 
 
 

 

 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋า 20 กิโลกรัม และรวมน ้าหนกักระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 10 กิโลกรัม 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุไวใ้นรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางต่างประเทศ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง  
เง่ือนไขการให้บริการ 
❖ การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทางประมาณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงค์เดินทางต่อ) โดย

ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
❖ ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
❖ การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 10,000 บาท   กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ี

เหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู ้เดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบัและ
จ านวนหน้าหนงัสือเดินทางตอ้งเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนั้นทางบริษทั
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

เง่ือนไขการยกเลิก 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 



 
 
 

 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบริษทั ฯ และ
เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดย
อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างช้า 10 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ
ของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการ
พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั
เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. หากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการ
คืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอ
คืนคา่ตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพนัธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กบัประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

ระหว่างประชาชนไต้หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กบัคนไทย 

โดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถพ านักใน

ไต้หวันได้ 14 วัน รายละเอียดที่เกีย่วข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป 

 



 
 
 

 

** รบกวนทุกท่านกรุณาเตรียมค่าทริปไกด์และคนขับรถ 4 วนั ** 
*** รวม 1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง *** 

 


