
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Highlight 
 มาไต้หวนัทั้งทีจะพลาดได้ไง พาคุณเช็คอนิแลนด์มาร์คไฮไลท์ ณ ตึกไทเป 101 

 แวะ ตลาดปลาไทเป เอาใจคนชอบอาหารทะเลที่สดๆใหม่ๆ ให้ท่านเลอืกชม เลอืกชิม ในบรรยากาศตลาดติดแอร์  

 เยือนหมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน สนุกสนานช้อปป้ิง และชิมอาหารขึน้ช่ือมากมาย ไอศกรีมถัว่ตัด บัวลอยเผอืก ซุปลูกช้ิน  เห็ดย่าง ฯลฯ 

 ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย๋หลิว่ ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง 

 เยือน สถานีรถไฟสือเฟิน เพลิดเพลนิกบับรรยากาศบ้านเรือนเรียบทางรถไฟ อิม่ท้องกบัร้านค้า ร้านอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง  
 ช่ืนชมความงามความอลงัการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดคีนแรกบนเกาะไต้หวนั 

 ช้อปป้ิง ณ แลนด์มาร์คอนัดบัหนึ่ง Gloria Outlets สินค้าแบรนด์เนมระดบัโลกในราคาพเิศษ 

 ช้อปป้ิงซีเหมินติง อาหารแนะน า เส้นหมี่อาจง , หม่าล่าชาบู , ไก่ทอด Hot-Star , ร้านมะม่วงน า้แข็งใส , น า้มะระ ฯลฯ 

 ช้อปป้ิงซ่ือหลินไนท์มาร์เกต็ อาหารแนะน า ไก่ทอด Hot-Star สาขาแรกในไต้หวนั , Cheese Potato , ผลไม้ชุบน า้เช่ือมสีแดงๆ ฯลฯ 
 

    

 
 

WONDERFUL TAIWAN 
SUMMER IN TAIPEI 

ช้อป แชะ ชิม ชิลล์ ทีเ่ทีย่วสุดฮิต 
4 วนั 3 คืน 

ก าหนดเดนิทาง : มิถุนายน - กนัยายน 2562 

                                            

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

13,999.- 



 
 

 

วนัแรก   สนามบินนานาชาติดอนเมอืง  กรุงเทพฯ - ไต้หวนั                                      

16.30 น.  คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ช้ัน 3 โดยสายการบิน 
TIGERAIR TAIWAN พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

19.20น เหินฟ้าสู่ ไต้หวนั โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT 506 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

00.10น. ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมอืงเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวนัเร็วกว่าเมอืงไทย 1 ชม.)  ผ่านพธีิการ ตรวจคนเข้า
เมอืง และศุลกากรเรียบร้อย

  พกัที่ PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 3 *   

วนัที่สอง เถาหยวน - Gloria Outlets - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมววิ) - ร้านพายเค้กสับปะรด - ตลาดปลาไทเป  -               
ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็                  (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านเดินทางสู่  Gloria Outlets แหล่งช้อปป้ิงแห่งใหม่ล่าสุดของไตห้วนั อิสระให้ทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้แบ
รนด์เนมมากมาย อาทิเช่น COACH, LOEWE, AMANI, TOD’S, MICHAEL KORS และอีกมากมายได้ตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว)  ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของ
โลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างข้ึนโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของ
แผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 
1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรน
เนมชั้นน า ราคาถกูกวา่เมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่านใดสนใจข้ึนลิฟทสู่์จุดชมววิชั้น 89 ติดต่อกบัไกด)์  

  
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ พระกระโดดก ำแพง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ร้าน พายเค้กสับปะรด ใหอิ้สระกบัทุกท่านไดเ้ลือกชิม ชอ้ปป้ิงขนมของฝากท่ีข้ึนช่ือ  ของไตห้วนั 

ไม่วา่จะเป็น พายเคก้สบัปะรด  ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั  น าท่านสู่ ตลาดปลาไทเป บรรยากาศ
ตลาดอาหารทะเลซีฟู้ ดคลา้ยของญ่ีปุนแต่ไม่ตอ้งไปถึงญ่ีปุ่น ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซ้ือขายอาหารทะเลแบบ
สด ๆ และมีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือกชม เลือกชิม  

ค ่า อิสระอาหารค ่า ณ  ตลาดซ่ือหลินไนท์มาเกต็ 

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



 
 

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 
โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ เตา้หูเ้หมน็ หากใคร
ไปไต้หวนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีต้น
ก าเนิดท่ีไตห้วนัคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินกมี็สินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถกูถึงราคาปานกลาง มีทั้ง
สินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬายี่หอ้ต่างๆจะมีราคาถกูกวา่เมืองไทย 
 พกัที่ CU HOTEL หรือเทยีบเท่า 3* 
 

วนัที่สาม  ไทเป - อุทยานหินแหย๋หลิว่ - หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน - สถานีรถไฟสือเฟิน (ไม่รวมค่าปล่อยโคม) - เจอร์เมเน่ียม -   
ซีเหมนิตงิ                                                                                (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิหย๋หลิว่ มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมีช่ือเสียง
ในเร่ืองโขดหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ภูมิประเทศและหินรูปทรง
แปลกตาท่ีงดงาม เกิดจากการกดั เซาะของน ้ าทะเลเม่ือหลายลา้นปีก่อน ท าให้เกิดการทบัถมของแนวหินตาม
ชายฝ่ังในลกัษณะรูปร่างท่ีแตกต่างกนั โขดหินบางกอ้นมีลกัษณะคลา้ยภาพของส่ิงต่างๆ และหินท่ีมีช่ือเสียงรู้จกั
โด่งดงัไปทัว่โลกคือ “หินรูปพระเศียรราชินี” นอกจากน้ียงัมีหินเทียน หินรองเทา้ของเทพธิดา หินเตา้หู้ หินดอก
เห็ด และอ่ืนๆ เป็นตน้  จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผสับรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน
เมืองจีหลง จ่ิวเฟินเป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่ง
หน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชา
จากร้านคา้ท่ีมีอยู่มากมายอีกดว้ย (ในกรณีท่ีเดินทางตรงกบัวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เม่ือไปถึงจุดท่ีก าหนดตอ้งเปล่ียนเป็น
รถ Shuttle Bus ประจ าทางจ่ิวเฟ่ินเพ่ือข้ึนลง)     

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- อำหำรจีนพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ สถานีรถไฟสือเฟิน (ไม่รวมค่าปล่อยโคม) ไฮไลท์ของการท่องเท่ียวท่ีน้ี คือการปล่อยโคมลอย 

จากสถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเล่นท่ีถนนสายเก่าซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลย มีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร
เรียงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนค าอธิษฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มีให้บริการ เต็มไป
ด้วยร้านค้า , ร้านอาหารพ้ืนเมือง, ร้านขายของท่ีระลึกและอ่ืนๆ  ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย  น าท่านแวะชม                        
ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอช่วยในการไหลเวียนของเลือด
ในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนัมาตั้งแต่ในอดีต  

 



 
 

 

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

จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดซีเหมนิตงิ เป็นยา่นถนนคนเดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป ถา้
จะเทียบกบับา้นเรากค็งเทียบไดก้บัยา่นสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตลไ์ตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่น 
สินคา้รุ่นใหม่ทนัสมยัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผา้แฟชัน่แลว้ ซีเหมินติง
ยงัเป็นโซนท่ีมีอาหารหลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ 
 พกัที่ CU HOTEL หรือเทยีบเท่า 3* 
 

วนัที่ส่ี           ไทเป - ร้านเคร่ืองส าอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ                         (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านสู่ ร้านเคร่ืองส าอาง ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอางค ์ท่ีไดรั้บความนิยม รวมทั้งพวกยา/น ้ามนัและยานวดท่ีข้ึนช่ือของ
ไตห้วนั  จากนั้นพาทุกท่านเท่ียวชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  ซ่ึงตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการ
ก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม ประกอบดว้ยอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเปดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- ชำบู ไต้หวัน 

 
**ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน** 

15.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT505  (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

18.20 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ   โดยสวสัดิภาพ 

******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/ 

ข้อควรควรทราบ : 
 ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยีย่มชม จ านวนทั้งหมด 3 ร้าน คือ ร้านพาย

สับปะรด, ศูนย์Germanium, ร้านเคร่ืองส าอาง ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซ่ึงมผีลต่อราคาทัวร์ ทางบริษทัจงึใคร่ขอเรียนให้
ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามคีวามจ าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่น้ันขึน้อยู่กบัความ
พอใจและสมคัรใจของลูกค้า ไม่มกีารบังคับ หากลูกค้าท่านใดมคีวามประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยีย่มชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น 
หรือ การแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่าน จ านวน 2,500 NTD/ท่าน 

http://www.wonderfulpackage.com/


 
 

 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า12ปี 
มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

06-09 มถุินายน 2562 14,999 14,999 3,500 

07-10 มถุินายน 2562 15,999 15,999 3,500 

08-11 มถุินายน 2562 13,999 13,999 3,500 

13-16 มถุินายน 2562 14,999 14,999 3,500 

14-17 มถุินายน 2562 14,999 14,999 3,500 

20-23 มถุินายน 2562 14,999 14,999 3,500 

21-24 มถุินายน 2562 14,999 14,999 3,500 

27-30 มถุินายน 2562 14,999 14,999 3,500 

28 มถุินายน – 01 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

29 มถุินายน – 02 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 3,500 

04-07 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

05-08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

06-09 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 3,500 

11-14 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

12-15 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

13-16 กรกฎาคม 2562 
(วนัอาสาฬหบูชา) 

15,999 15,999 3,500 

18-21 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

19-22 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

20-23 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 3,500 



 
 

 

25-28 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

27-30 กรกฎาคม 2562 
 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

15,999 15,999 3,500 

01-04 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

02-05 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

03-06 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 3,500 

08-11 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

10-13 สิงหาคม 2562 
(วนัแม่แห่งชาต)ิ 

15,999 15,999 3,500 

15-18 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

17-20 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 3,500 

23-26 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 3,500 

24-27 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 3,500 

29 สิงหาคม – 01 กนัยายน 2562 14,999 14,999 3,500 

31 สิงหาคม – 03 กนัยายน 2562 14,999 14,999 3,500 

05-08 กนัยายน 2562 14,999 14,999 3,500 

07-10 กนัยายน 2562 13,999 13,999 3,500 

12-15 กนัยายน 2562 15,999 15,999 3,500 

14-17 กนัยายน 2562 14,999 14,999 3,500 

19-22 กนัยายน 2562 14,999 14,999 3,500 

20-23 กนัยายน 2562 14,999 14,999 3,500 

26-29 กนัยายน 2562 14,999 14,999 3,500 

28 กนัยายน – 01 ตุลาคม 2562 13,999 13,999 3,500 
 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าทีถ่ือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน** 

 



 
 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่าน ออกเดินทาง (โดยไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 25 ท่าน ออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

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

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋า 20 กิโลกรัม และรวมน ้าหนกักระเป๋า Carry on 10 กิโลกรัม 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุไวใ้นรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั 
  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถ ค่าทปิไกด์ 1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง  
 

เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 25 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อน 15 วนั  หากจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งการเดินทางอาจมีการปรับราคาโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

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



 
 

 

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

การช าระเงนิ 
 ส่งใบจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดล่วงหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง 
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ตอ้ง

ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 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 

 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 
 หากผูเ้ดินทางมีความประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 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

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 

 

ค่าธรรมเนียมน า้มนัเช้ือเพลงิและค่าประกนัวนิาศภัยทางอากาศ 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมีการปรับค่าธรรมเนียม 
 หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม

ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

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

Room) ข้ึนอยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง
อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

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

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 10 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 

เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประชาชนไต้หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคน
ไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นเวลา 1 ปี โดย
สามารถพ านักในไต้หวนัได้ 14 วนั รายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป 

 

** รบกวนทุกท่านกรุณาเตรียมค่าทริปไกด์และคนขบัรถ 4 วนั ** 
*** รวม 1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดนิทาง *** 

 


