
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ก ำหนดเดนิทำง : มกรำคม - เมษำยน 2562 

WONDERFUL TAIWAN 
ดืม่ด ำ่กบัธรรมชำติ - น่ังรถไฟโบรำณชมอทุยำนอำลซีำน 

TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 

4 วนั 3 คนื 

   ไฮไลท์ 
• WonderfulPackage ชวนคุณบินลดัฟ้ำสู่เกำะไต้หวนั โดยสำยกำรบิน TIGER AIR  

• น่ังรถไฟโบรำณชมควำมสวยงำมของธรรมชำตภิำยในอทุยำนอำลซีำน ทั้งดอกไม้นำนำชนิดและสวนสนพนัปี  

• เทีย่วชมควำมงดงำมหลำกสีสันของพรรณไม้นำนำชำตไิด้ที ่เทศกำล TAICHUNG  WORLD FLORA EXPOSITION 2018 

• ชมตกึไทเป 101  หนึ่งใน Landmark หลกัของเมอืงไทเป เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในไต้หวนั และสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก                      
พร้อมช้อปป้ิงจุใจ 

• เทีย่วชมอนุสรณ์สถำนเจยีงไคเชกเป็นหน่ึงสัญญลกัษณ์ของประเทศไต้หวนั และสถำนทีท่่องเทีย่วหลกัทีต้่องมำของเมอืงไทเป 

• ตะลยุแหล่งช้อปป้ิงซีเหมนิตงิ ที ่สำวก Onitsuka ต้องไม่พลำด  
 
 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 
18,999.- 



 
 
 

 

วนัแรก         ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง - ไต้หวนั - เถำหยวนโรงแรมที่พกั                                                                          (-) 

16.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมอืง อำคำร 1 ผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 สำยกำรบิน TIGER AIR โดยมี
เจ้ำหน้ำที่ของบริษทัฯ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำร 

19.20 น.       ออกเดนิทำงสู่ประเทศไต้หวนัโดยสำยกำรบิน  TIGER AIR  เที่ยวบินที่ IT 506 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

00.10 น.      ถึง สนำมบินท่ำอำกำศยำน เถำหยวนเมอืงไทเป  ประเทศไตห้วนั (เวลำท้องถิ่นที่ไต้หวนัเร็วกว่ำเมอืงไท1ชม .)  ซ่ึงเป็น
เกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเลก็กวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยูห่่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้ของจีนประมาณ 160 
กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมือง  ใหญ่ท่ีสุด หลงัจากผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 พกัที่ TAOYUAN CHONG YU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 3* 

วนัที่สอง       เถำหยวน - เจีย้อี ้- อุทยำนแห่งชำตอิำลซีำน - สวนสนพนัปี - น่ังรถไฟโบรำณ - ร้ำนชำ - เจยีอี ้                            (B/L/D) 

เช้ำ        รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

 หลงัอาหารพาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (ใชเ้วลาเดินทาง 3-4 ชัว่โมง) เป็นเมืองเล็กๆท่ีแยกการปกครองออกมาจากเทศ
มณฑลเจียอ้ี มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหน่ึงและอีก
ดา้นติดกบัทะเล เทศมณฑลเจียอ้ีเป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัท่ีมีถึงสามอุทยานแห่งชาติ (National scenic area) ไดแ้ก่ 
Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area ซ่ึ งทั้ งสาม
พ้ืนท่ีดงักล่าวลว้นมีทศันียภาพท่ีโดดเด่นและ  

เที่ยง                รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ  ภัตตำคำร   

บ่ำย จากนั้นน าท่านสู่ อุทยำนแห่งชำตอิำลซีำน ชมจุดท่องเท่ียวส าคญั ชมบรรยากาศภายในอุทยาน (น่ังรถไฟโบรำณ)  อุทยาน
แห่งชาติอาลีซานถือเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ท่ีมีความสวยงามอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,700 เมตร เป็น
อุทยานฯท่ีมีความสวยงามมากในแต่ละเดือนกจ็ะมีความงดงามของธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะในเดือน มีนาคม-
เมษายน ของทุกปี ซ่ึงเป็นฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบานสะพร่ังพร้อมกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด เช่น ซากุระ,ไฮเดรน 
เยียร์ สัมผสัอากาศบริสุทธ์ิ ช่ืนชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายใน อุทยานยงัมี ทะเลสำบสองพี่น้อง 
ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบท่ีน าสายน ้าจาก สองจุดมารวมกนัอยู่ท่ีทะเลสาบแห่งน้ี พร้อม
ทั้งใหท่้านไดช้ม สวนสนพันปี ซ่ึงมีสนหลากหลายนานาพนัธ์ุ มีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งตน้ไมท่ี้สูงใหญ่และมี
ลกัษณะท่ีแปลกประหลาด ซ่ึงในแต่ละตน้มีอายมุากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยงัมีตน้ไมท่ี้มีอายยุืน
นานอีกมากมาย  จากนั้นพาทุกท่าน ชิมชำอู่หลง ชาท่ีมีช่ือเสียงของเกาะไตห้วนั 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภัตตำคำร --- เมนูสเตก็+สลดับาร์ 
 พกัที่ ORIENT LUXURY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 3* 

วนัที่สำม         เจยีอี ้- ไทจง - TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 - ไทเป - ซีเหมนิตงิ               (B/L/-) 

เช้ำ                 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 



 
 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงไทจง  เพ่ือเท่ียวชม งำนแสดงพฤกษชำตโิลกไถจง ประจ ำปี 2018 จดัข้ึนท่ีเมืองไถจง ซ่ึงเป็นเมืองท่ี
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของไตห้วนั ดว้ยพ้ืนท่ีกว่า 2,214.90 ตารางกิโลเมตร ภายในงาน 2018 Taichung World Flora 
Exposition แบ่งออกเป็น 3 โซนคือ 

Houli Horse Ranch & Forest Park Area (ขนาดพ้ืนท่ี 30.04 เฮกตาร์ หรือประมาณ 187.75 ไร่) ซ่ึงผูเ้ขา้ชมจะไดส้ัมผสั
กบัศิลปะท่ีเกิดจากการร่วมกนัสร้างระหวา่งธรรมชาติและมนุษย ์เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของการอนุรักษร์ะบบนิเวศ 

 Fengyuan Huludun Park (ขนาดพ้ืนท่ี 16.52 เฮกตาร์ หรือประมาณ 103.25 ไร่) ภูมิทศัน์ของสวน Fengyuan Huludun 
ถูกสร้างข้ึนโดยใชพ้ื้นท่ีของสวนสาธารณะ Huludun ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของวฒันธรรมท่ีเป็นมิตรกบัน ้าและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน 

Waipu Park Area (ขนาดพ้ืนท่ี 14.32 เฮกตาร์ หรือประมาณ 89.5 ไร่) โดยพ้ืนท่ีจดัแสดงนิทรรศการน้ีจะประกอบไป
ดว้ยเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ท่ีจะน าไปประยุกต์ใชก้บัการพฒันาการเกษตรแบบสมาร์ท ตอบสนองเป้าหมายของงาน 
Taichung Flora Expo เพ่ือพฒันาการเกษตรท่ีมีคุณภาพ โดยเน้นในเร่ืองของอาหารท่ีมีส่วนผสมปลอดสารพิษภายใต้
คอนเซปต ์Slow Food และ Slow Living 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ  ภัตตำคำร --- เมนูอาหารจีนแคระ   
บ่ำย น าท่านลือกชิมเลือกชอ้ปป้ิงขนมของฝากท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั  ไม่วา่จะเป็น พำยเค้กสับปะรด  ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ  ขนมโม

จิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่  ไทเป ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทัศน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม  
จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงยา่น ตลำดซีเหมนิตงิ เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป ถา้จะเทียบ
กบับา้นเราก็คงเทียบไดก้บัย่านสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตลไ์ตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่น สินคา้รุ่นใหม่
ทนัสมยัให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกช้อปป้ิงกนัอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผา้แฟชั่นแลว้ ซีเหมินติงยงัเป็นโซนท่ีมี
อาหารหลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ 

ค ่ำ                    อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ ตลาดซีเหมินติง   
 พกัที่ RAINBOW HOTEL หรือเทียบเท่ำ 3* 

วนัที่ส่ี             อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค - ตกึไทเป101(ไม่รวมค่ำขึน้ช้ัน89) - สนำมบิน - กรุงเทพฯ              (B/-/-) 

เช้ำ                  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
แวะชมศูนย ์สร้อยสุขภำพ(เจอมำเนี่ยม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ มีคุณสมบติั
ในป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เคร่ืองประดบัล ้า
ค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ  จากนั้นพาทุกท่านเท่ียวชม อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค ซ่ึงตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มี
ลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม ประกอบดว้ยอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งน้ี เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเปดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ  จากนั้นพา
ท่านเท่ียวชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวช้ัน 89) ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 
เมตร สร้างข้ึนโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกัน
วินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งช้
อปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 
%  (หากท่านใดสนใจข้ึนชมวิวชั้น 89 สามารถติดต่อซ้ือบตัรกบัไกดไ์ด)้ 



 
 
 

 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกไทเป 101     
                     ***สมควรแก่เวลำพำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบิน*** 
15.30 น.          น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน TIGER AIR  เที่ยวบินที่  IT505  (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

18.20 น.  เดนิทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
www.wonderfulpackage.com  

 ข้อควรควรทรำบ : 
➢ ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ เนื่องจำก

สำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
ก ำหนดวนัเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ12ปี 
มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 

25-28 มกรำคม 2562 18,999 18,999 4,000 

22-25 กมุภำพนัธ์ 2562 18,999 18,999 4,000 

28 กมุภำพนัธ์ - 03 มนีำคม 2562 18,999 18,999 4,000 

06-09 เมษำยน 2562 
(วนัจกัรี) 

19,999 19,999 4,000 

13-16 เมษำยน 2562 
(วนัสงกรำนต์) 

24,999 24,999 6,000 
 

กรณีคณะออกเดนิทำงได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

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

 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋า 15 กิโลกรัม (หากเดินทางวนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นตน้ไปน ้าหนกักระเป๋าจะเปล่ียนเป็น 20 กิโลกรัม)   
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุไวใ้นรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 10  ช.ม. / วนั 

http://www.wonderfulpackage.com/


 
 
 

 

  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าไตห้วนั (ตั้งแต่วนัท่ี 01 ส.ค.2559 –31 ก.ค.2562 ทางสถานทูตไตห้วนัแจง้ยกเลิกวีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนั                       

ส าหรับนกัท่องเท่ียวถือหนงัสือเดินทางไทย) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ค่ำทิปไกด์ ท่ำนละ 1000 NT / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ตลอดกำรเดินทำง     
 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 วนั  

หากจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งการเดินทางอาจมีการปรับราคาโดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์องผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น 
เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
 

กำรช ำระเงนิ 
➢ ส่งใบจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

• ยโุรป        ท่านละ 25,000 บาท 
• ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ ไตห้วนั    ท่านละ 10,000 บาท 
• ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า จีน  ท่านละ 5,000 บาท 

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

21 วนัก่อนการเดินทาง 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 

กำรยกเลกิ 
➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั ➢ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 50% 



 
 
 

 

➢ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั ➢ หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

➢ กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 

กำรขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำง 
➢ หากผูเ้ดินทางมีความประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ตามเง่ือนไข ดงัน้ี 

• ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 21 วนั ในช่วงปกติ 
• ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอด

เดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
➢ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัเช้ือเพลงิและค่ำประกนัวนิำศภัยทำงอำกำศ 
➢ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมีการปรับค่าธรรมเนียม 
➢ หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็น

จริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

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

ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

➢ 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 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 ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
เพือ่เป็นกำรกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำธำรณรัฐจนี (ไต้หวนั) กบัประเทศไทย และส่งเสริมกำรแลกเปลีย่นระหว่ำง

ประชำชนไต้หวันกบัไทย สำธำรณรัฐจนี (ไต้หวนั) จงึยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (วซ่ีำ) เข้ำไต้หวนัให้กบัคนไทย โดยมผีลบังคับทดลองใช้
ในวนัที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2561  ถึง วนัที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 เป็นเวลำ 1 ปี โดยสำมำรถพ ำนักในไต้หวันได้ 14 วัน รำยละเอยีดที่
เกีย่วข้องจะประกำศให้ทรำบต่อไป 

**รบกวนทุกท่ำนกรุณำเตรียมค่ำทริปไกด์และคนขบัรถ ทิปหัวหน้ำทวัร์ 4 วนั** 
**รวม 1000 NT / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ตลอดกำรเดนิทำง *** 

 


