
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DAY  HIGHLIGHT 
MEAL 

HOTEL  
B L D 

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

   - 

วันที่สอง 
สนามบินนานาชาติเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา – วัดเหวินหวู่ - เจียอี ้

✓ ✓ ✓ 
NICE PRINCE HOTEL  
CHIAYI หรือเทียบเท่า 5* 

วันที่สาม 
เจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - น่ังรถไฟโบราณ - ไทเป - ร้าน
พายเค้กสับปะรด - ซีเหมินติง  ✓ ✓  

CAESAR METRO 
TAIPEI หรือเทียบเท่า 5* 

วันที่ส่ี 
ไทเป – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ตึกไทเป101 (ไม่
รวมบัตร) - เป่ยโถวพกัโรงแรมอาบน ้าแร่   ✓ ✓ ✓ 

HOTEL ROYAL 
BEITOU  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า 
ไทเป -  อุทยานหินแหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน –  
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (IT505 19.00-22.10) 

✓    

WONDERFUL TAIWAN 
อุทยานอาลซีาน - ล่องเรือทะเลลาบสุริยนัจันทรา 

พกัหรู อยู่สบาย  5 วนั 3 คืน 

ก าหนดเดินทาง : มกราคม – มีนาคม  2566                                           
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

29,900.- 



 
 
 

 

วันแรก  สนามบินนานาชาติดอนเมือง  กรุงเทพฯ - ไต้หวัน                                        (-) 

 20.00 น.  คณะพร้อมกันที่  ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้ โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 3 โดยสายการบิน 
TIGERAIR TAIWAN พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

23.00 น ออกเดินทางสู่  ไต้หวัน  โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN  เที่ยวบินที่ IT 506 (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืบริการบนเคร่ืองบิน) 

วันที่สอง ท่าอากาศยานเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เจียอี ้                         (B/L/D) 

03.40น. ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้า
เมือง และศุลกากรเรียบร้อย

  เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถ (ชุดอาหารเช้าแซนวิส+เคร่ืองด่ืม) 
 จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั  ตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนั  ได้
ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000  เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร  มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็น
ทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซับซ้อนลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าให้ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย์
และพระจนัทร์เส้ียว  ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนัจนัทรา”    

 
 
 

 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---  เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบดี  
บ่าย จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดบุ๋นบู้ (วัดเหวินหวู่)  ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพ

กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั 
และน าท่านนมสัการ ศาลเจ้าขงจ้ือ และ ศาลเจ้ากวนอู  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ 
จากนั้นน าท่านสู่ มณฑลเจียอี้ เป็นมณฑลท่ีมีช่ือเสียงอีกเมืองหน่ึงในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูกลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและอีกดา้นติดกบัทะเล มณฑลเจียอ้ีเป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจียอ้ี มี
ลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั เป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึงสามอุทยาน
แห่งชาติ (National scenic area) ได้แก่ Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ 
Siraya National Scenic Area ซ่ึงทั้งสามพื้นท่ีดงักล่าวลว้นมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงาม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูพเิศษ สเต็ก+สลัดบาร์  

 



 
 
 

 

 







 พกัที่ NICE PRINCE HOTEL  CHIAYI หรือเทียบเท่า 5* 

วันที่สาม  เจีย้อี-้อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-น่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี-ไทเป - ร้านพายเค้กสับปะรด - ซีเหมินติง  (B/L)  

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 จากนั้นน าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมจุดท่องเท่ียวส าคญั ชมบรรยากาศภายในอุทยาน (น่ังรถไฟโบราณ)  

อุทยานแห่งชาติอาลีซานถือเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,700 
เมตร เป็นอุทยานฯท่ีมีความสวยงามมากในแต่ละเดือนก็จะมีความงดงามของธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะใน
เดือน มีนาคม-เมษายน ของทุกปี ซ่ึงเป็นฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบานสะพร่ังพร้อมกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด เช่น 
ซากุระ,ไฮเดรน เยียร์ สัมผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ พร้อมทั้งให้ท่านได้
ชม สวนสนพันปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งตน้ไมท่ี้สูงใหญ่และมีลกัษณะท่ี
แปลกประหลาด ซ่ึงในแต่ละตน้มีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยงัมีตน้ไมท่ี้มีอายุยนืนาน
อีกมากมาย   

 

 

 

 

 

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  --- เมนูอาหารจีนพืน้เมือง  

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่  ไทเป ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม (ใช้เวลลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง)  ให้ทุกท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปป้ิงขนมของฝากท่ีขึ้นช่ือของไตห้วนั  ไม่ว่าจะเป็น พายเค้ก

สับปะรด  ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั   จากนั้นอิสระช้อปป้ิงย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนน
คนเดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป ถา้จะเทียบกบับา้นเราก็คงเทียบไดก้บัยา่นสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็น
ศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตลไ์ตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่น สินคา้รุ่นใหม่ทนัสมยัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ 
นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผา้แฟชัน่แลว้ ซีเหมินติงยงัเป็นโซนท่ีมีอาหารหลากหลายให้นกัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ    

    ค ่า                อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ ตลาดซีเหมินติง 



 
 
 

 

 

 

 







 พกัที่ CAESAR METRO TAIPEI หรือเทียบเท่า 5* 

วันที่ส่ี        อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -วัดหลงซาน - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร)- ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต-พกัโรงแรมอาบน ้าแร่(B/L/D)                                                                                                 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 จากนั้นพาทุกท่านเท่ียวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซ่ึงตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ย
วิหารเทียนถันท่ีปักก่ิง งดงาม ประกอบด้วยอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงมากของเมืองไทเปดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซ่ือ หรือ 
"วัดเขามังกร" เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัหลงซันซ่ือถูก
ท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายยบัเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตวก์วนอิม" ท่ีสถิตอยู่ด้านในนั้นกลบั
ไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ยิ่งท าให้ผูค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหวม้ากขึ้นๆในทุกวนั นอกจากจะมี "พระโพธิสัตว์
กวนอิม" เป็นพระประธานหลกัแลว้ ดา้นหลงัของพระอุโบสถยงัมีเทพเจา้ต่างๆของลทัธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์  มีผู ้
กล่าวไวว้่าวดัหลงซันซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้องค์ต่างๆไวม้ากท่ีสุดแห่ง หน่ึงของไตห้วนั โดยเฉพาะ ผูเ้ฒ่าจนัทรา เทพ
พ่อส่ือในต านานจีน ของวดัแห่งน้ีจะมีผุค้นมาขอเร่ืองคู่ครองมากเป็นพิเศษ (พิเศษ:มีไกด์ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าขั้นตอน
การเส่ียงทายขอคู่กบัผูเ้ฒ่าจนัทรา)  

 
 
 
 
 

 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร... --- เมนูพเิศษ  เส่ียวหลงเปาติ่งไท่ฟง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)  ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 
508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนั
วินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งช้
อปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 
20 % (หากท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวชั้น 89 ติดต่อกับไกด์)   จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต  



 
 
 

 

Shilin Night Market  เป็นหน่ึงในตลาดไนท์มาร์เก็ตท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซน
หลกัๆคือโซนตลาดในอาคารเก่าซ่ึงมกัจะเป็นร้านอาหารและอีกโซนท่ีเป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆอาคารตลาดน้ี
อีกมาก ซ่ึงจะขายของผสมกนัไปทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์
เคร่ืองประดบั กินชอ้ปกนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู่  เมืองเป่ยโถว  เมืองแห่งน ้ าแร่ขึ้นช่ือของไต้หวนั   การแช่น ้ าแร่หรือการอาบน ้ าพุร้อนถือเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนไตห้วนันิยมมาเท่ียว  เพราะดว้ยอุณหภูมิท่ีเหมาะสมและน ้ าแร่ท่ีใสสะอาด มีกล่ิน
ก ามะถนัอ่อนๆ ช่วยบ ารุงผิวใหเ้นียนนุ่ม ท่ีน่ีจึงเป็นท่ีอาบน ้าแร่ท่ีโด่งดงัมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั 
 พกัที่ HOTEL ROYAL BEITOU  หรือเทียบเท่า  

**อิสระให้ท่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติภายในหอ้งพกัส่วนตวั น ้ าแร่ท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีมีสรรพคุณ
ในการรักษาโรคต่างๆ จึงเช่ือไดว้่าถา้ไดแ้ช่น ้ าแร่แลว้จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี
ขึ้น** 
 

วันที่ห้า           ไทเป  - อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ  (IT505 19.00-22.10) (B/L) 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและ
มีช่ือเสียงในเร่ืองโขดหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ภูมิประเทศและหิน
รูปทรงแปลกตาท่ีงดงาม เกิดจากการกดั เซาะของน ้าทะเลเม่ือหลายลา้นปีก่อน ท าให้เกิดการทบัถมของแนวหินตาม
ชายฝ่ังในลกัษณะรูปร่างท่ีแตกต่างกนั โขดหินบางกอ้นมีลกัษณะคลา้ยภาพของส่ิงต่างๆ และหินท่ีมีช่ือเสียงรู้จกัโด่ง
ดงัไปทัว่โลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากน้ียงัมีหินเทียน หินรองเทา้ของเทพธิดา หินเตา้หู้ หินดอกเห็ด และ
อ่ืนๆ เป็นตน้   

เที่ยง               อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิน 

จากนั้นพาทกุท่านไปสัมผสับรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟินเป็นแหล่ง
เหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนน
คนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาว
ไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยูม่ากมายอีกดว้ย (ในกรณีท่ี
เดินทางตรงกบัวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เมื่อไปถึงจุดท่ีก าหนดตอ้งเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus ประจ าทางจ่ิวเฟ่ินเพ่ือขึ้นลง)  

 
 
 
 
 
 

                **ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน** 



 
 
 

 

19.00 น.        น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่  IT505 
                           (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืบริการบนเคร่ืองบิน) 

22.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ   โดยสวัสดิภาพ 

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

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/           

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

พกัเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพิม่ (บาท) 

12-16 มกราคม  66 29,900 7,500 

16-20 กุมภาพนัธ์ 66 29,900 7,500 

16-20 มีนาคม 66  29,900 7,500 
 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าท่ีถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น** 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน (ไม่ออกเดินทาง) 

 

อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ท่านตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ – ไตห้วนั– กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์บริษทัฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวนัดงักล่าว   
 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋า 20 กิโลกรัม และรวมน ้าหนกักระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 10 กิโลกรัม 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุไวใ้นรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั 
 ค่าประกันการเดินทางส าหรับประกันการเดินทางบริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ กบั MSIG  แบบแผนประกนัภยัการเดินทาง ESAY VISA ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย) โดยแผนประกนัจะ
ครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวนัเดินทาง  

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

http://www.wonderfulpackage.com/


 
 
 

 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง  
เง่ือนไขการให้บริการ 
❖ การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง

ประมาณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) 

โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้ 
❖ ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
❖ การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

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

ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั
และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทั
มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

เง่ือนไขการยกเลิก 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั 
ฯ และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  



 
 
 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมใหบ้ริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งชา้ 10 วนัก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการให้ล่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. หากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้อง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการ
เดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ 
เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพนัธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กบัประเทศไทย และส่งเสริมการ

แลกเปลีย่นระหว่างประชาชนไต้หวันกบัไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้า

ไต้หวันให้กบัคนไทย โดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ถึง วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็น

เวลา 1 ปี โดยสามารถพ านักในไต้หวันได้ 14 วัน รายละเอียดที่เกีย่วข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป 

 

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

 

 


