
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Highlight 
 ชมอทุยานแห่งชาตหิยางหมงิชาน พร้อมมุมเก๋ๆถ่ายรูปกบัดอกคาลล่าลลิลีแ่ละดอกไฮเดรนเยยีบานสะพร่ัง  

 เทีย่วชม ถนนโบราณตั้นสุย แหล่งท่องเทีย่วทีค่นไต้หวนันิยมมาพกัผ่อนตากอากาศทีต่ั้นสุ่ยในช่วงบ่ายๆ เยน็ๆ  

 ชมตกึไทเป 101 ตกึระฟ้า แห่งนีม้คีวามสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก พร้อมช้อปป้ิงจุใจสินค้าแบนด์เนม  

 เยอืนหมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน สนุกสนานช้อปป้ิงตลาดเก่าแก่เลือ่งช่ือ 

 ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชิน"ี ทีว่นอทุยานหินเหย่หลิว่ ความมหัศจรรย์ทีธ่รรมชาตสิร้าง 

 ช้อปป้ิงซีเหมนิตงิ   ย่านช้อปป้ิงของวยัรุ่นทีม่ช่ืีอเสียงมากทีสุ่ดของไต้หวนั มฉีายาว่า ฮาราจูกแุห่งไทเป 

 ช่ืนชมความงามความอลงัการของอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็คประธานาธิบดคีนแรกบนเกาะไต้หวนั 

 ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงไทเป และโด่งดงัทีสุ่ดอกีด้วย พูดได้ว่าของขายทีน่ี่แทบจะมคีรบทุกอย่าง 

WONDERFUL TAIWAN 
ดอกคาลล่าลลิลี ่-ไฮเดรนเยยีบานสะพร่ัง  

ณ อุทยานหยางหมิงซาน   
4 วนั 3 คนื 

ก าหนดเดนิทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563 

                                            

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

13,999.- 



 
 

 

วนัแรก    สนามบินนานาชาติดอนเมือง  กรุงเทพฯ - ไต้หวนั          

 16.30 น.  คณะพร้อมกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ช้ัน 3 โดยสายการบิน 
TIGERAIR TAIWAN พบเจ้าหน้าที ่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

19.20 น เหินฟ้าสู่ ไต้หวนั โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เทีย่วบิน IT506 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

00.10 น. ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถิ่นทีไ่ต้หวนัเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  ผ่านพธีิการ ตรวจคน
เข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย

  พกัที่ PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 3*   
 

วนัทีส่อง  อุทยานหยางหมิงซาน ชมดอกคาลล่าลลิลี ่ ดอกไฮเดรนเยยี - ถนนโบราณตั้นสุ่ย - ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ (B/L/-)                  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติช่ือดงัยอดฮิตของเมือง
ไทเป ท่ีอยู่ห่างจากตวัเมืองไทเปไปทางเหนือประมาณ 20 กิโลเมตรเท่านั้น เป็นเทือกเขาท่ีกินอาณาบริเวณ
กวา้งใหญ่ถึง 7 หม่ืนกวา่ไร่ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย ทั้งจุดแคมป์ป้ิง, เส้นทางเดินป่า, ปีนเขา, ชม
สัตวป่์า, น ้ าตก, ตน้ไม,้ ป่าไม,้ บ่อน ้ าแร่ มีสภาพเป็นป่าเขาแบบอบอุ่น และมีความหลากหลายทางธรณีวิทยา
และภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาไฟท่ีแมจ้ะมอดดบัไปแลว้ก็ยงัมีไอร้อนพวยพุ่งออกมาอยู ่มีความสูงตั้งแต่ 200 ถึง 
1,200 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน  เป็นฤดูกาลของดอกคาลล่าลิลลี ่ (Calla Lily) จะ
พร้อมใจกนับานสะพร่ังเป็นทุ่งกวา้ง ซ่ึงดอกไมช้นิดน้ีเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกไวเ้พื่อตดัดอก ปลูกไดดี้บนพื้นท่ีสูง 
หรือภูเขาสูง ในอุณหภูมิประมาณ 18 – 24 องศาเซลเซียส ส าหรับสถานท่ีท่ีมีการปลูกดอกไมช้นิดน้ีจ านวน
มาก นั่นคือ บริเวณจู๋ จือหู (Zhuzihu) บนภูเขาหยางหมิงซาน กรุงไทเป และทุกๆ ปีจะมีการจดังาน เทศกาล
ดอกคาลล่า ลิลลี่  พฤษภาคม - มิถุนายน  ดอกไฮเดรนเยีย ดอกไม้ชนิดหน่ึงท่ีบานสะพร่ังสวยงามอยู่ทั่ว
อุทยานหยางหมิงซาน สร้างความสดใสให้กบัช่วงฤดูฝนไดดี้เยี่ยม ดอกไฮเดรนเยียเป็นดอกไมท่ี้มีความโดด
เด่นมาก ๆ อยูส่องเร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองความสวยงาม สดใส และความหมายดี จนผูค้นนิยมน าไปใชเ้ป็นช่อดอกไม้
เจา้สาว กบัเร่ืองความสามารถในการเปล่ียนสีไดต้ามค่ากรด-ด่างของดิน ให้ท่านไดอิ้สระถ่ายรูปกบัดอกไฮ
เดรนเยยีท่ีเบ่งบานอยูท่ ัว่อุทยาน 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารจีนพืน้เมือง 



 
 

 

บ่าย พาท่านเท่ียวชม ถนนโบราณตั้นสุ่ย เป็นเมืองท่าแห่งแรกทางตอนเหนือของไตห้วนั แต่เน่ืองจากความหนาแน่น
และวุ่นวายของเมืองท่า  ความเป็นเมืองท่าในอดีตจึงไดเ้ลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ว่ายงัมีการอนุรักษ์ความ
เป็นตั้นสุ่ยไวบ้า้งในช่ือ “ถนนโบราณตั้นสุ่ย” ซ่ึงเป็นพื้นท่ีอนุรักษใ์นเขตพื้นท่ีตั้นสุ่ย โดยเรายงัสามารถพบกล่ิน
ไอของความรุ่งเรืองในสมยัท่ีเป็นเมืองท่าท่ีรุ่งเรืองของตั้ยสุ่ย  และยงัสามารถส่ิงก่อสร้างหลายรูปแบบในพื้นท่ีน้ี  
เช่น ตึกรูปแบบตะวนัตก รูปแบบญ่ีปุ่น และอ่ืนๆท่ีเคยรุ่งเรืองมากก่อนในอดีตให้เราไดส้ัมผสัในพื้นท่ีแห่งเดียว 
ปัจจุบนักลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีคนไตห้วนันิยมมาพกัผ่อนตากอากาศ นอกจากมีร้านคา้มากมายให้เลือกกิน 
เลือกชอ้ปแลว้ ยงัมีทางเดินเลียบแม่น ้าท่ีบรรยากาศดีๆท่ีครอบครัวและคู่รักนิยมมาชมพระอาทิตยต์ก   

ค ่า อิสระอาหารค ่า ณ ซ่ือหลินไนท์มาร์เกต็ 

  อิสระเท่ียวชม ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไทเป และโด่งดงัท่ีสุดอีกดว้ย พดูไดว้า่
ของขายท่ีน่ีแทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เส้ือผา้ ร้องเทา้ มีของขายเยอะแยะมากมาย , 
เปิดจนถึงเท่ียงคืน เพราะเหตุน้ี ซ่ือหลินเลยกลายเป็นสถานท่ี Night Life อนัโด่งดงัของไตห้วนั ในซ่ือหลินไนท์
มาร์เก็ตมี Shilin Night Market Food Court คือ ฟู้ ดคอร์ทชั้นใตดิ้น อาหารในนั้นอร่อยและ มีอาหารหลากหลาย
ใหเ้ลือก แต่ท่ีดงัๆก็จะเป็น หอยทอด  เตา้หูเ้หมน็ และสเตก็ ไก่ทอด ฯลฯ 

พกัที่ HIGHNESS HOTEL หรือเทียบเท่า 3*    
 

วนัทีส่าม  ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยข้อมือ - อุทยานหินแหย๋หลิว่ - หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน - ซีเหมินติง                                                                              
                                                                                                                                                        (B/L/-) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านแวะซ้ือ พายเค้กสับปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั  จากนั้นแวะชมศูนย ์สร้อย
สุขภาพ (เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบติัใน
ป้องกันรังสี  ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้ งมีชมหยกไต้หว ัน และปะการังแดง 
เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ  พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิว่ มีลกัษณะพื้นท่ีเป็น
แหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมีช่ือเสียงในเร่ืองโขดหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา โดยส่ิงท่ี
โดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ภูมิประเทศและหินรูปทรงแปลกตาท่ีงดงาม เกิดจากการกดั เซาะของน ้ าทะเลเม่ือหลาย
ล้านปีก่อน ท าให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝ่ังในลักษณะรูปร่างท่ีแตกต่างกัน โขดหินบางก้อนมี
ลกัษณะคลา้ยภาพของส่ิงต่างๆ และหินท่ีมีช่ือเสียงรู้จกัโด่งดงัไปทัว่โลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากน้ียงั
มีหินเทียน หินรองเทา้ของเทพธิดา หินเตา้หู ้หินดอกเห็ด และอ่ืนๆ เป็นตน้   



 
 

 

 
เทีย่ง              รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ อาหารซีฟู้ด 

บ่าย จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผสับรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟินเป็น
แหล่งเหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจาก
จะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ 
ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ (ในกรณีท่ีเดินทางตรงกบัวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
เม่ือไปถึงจุดท่ีก าหนดตอ้งเปล่ียนเป็นรถ Shuttle Bus ประจ าทางจ่ิวเฟ่ินเพ่ือข้ึนลง)       

ค ่า อิสระอาหารค ่า ณ ตลาดซีเหมินติง   
จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดซีเหมินติง เป็นยา่นถนนคนเดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป 
ถา้จะเทียบกบับา้นเราก็คงเทียบได้กบัย่านสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไตห้วนั เกาหลี 
ญ่ีปุ่น สินคา้รุ่นใหม่ทนัสมยัให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกช้อปป้ิงกนัอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผา้แฟชัน่แลว้  
ซีเหมินติงยงัเป็นโซนท่ีมีอาหารหลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ 
พกัที่ HIGHNESS HOTEL หรือเทียบเท่า 3*    
 

วนัทีส่ี่           ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ        (B/-/-) 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 พาทุกท่านเท่ียวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซ่ึงตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวหิาร
เทียนถันท่ีปักก่ิง งดงาม ประกอบด้วยอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่  ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)  ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร 
สร้างข้ึนโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกัน
วนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิง
แหล่งช้อปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า ราคาถูกกว่า
เมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่านใดสนใจข้ึนลิฟทสู่์จุดชมววิชั้น 89 ติดต่อกบัไกด)์             

เทีย่ง              อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ตึกไทเป 101  



 
 

 

 

                       **ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน** 

15.30 น.        เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เทีย่วบิน IT505 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

18.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 

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

                                                                        http://www.wonderfulpackage.com/ 
 

ข้อควรควรทราบ : 
 ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม  จ านวนทั้งหมด 2  ร้าน คือ ร้านพาย

สับปะรด , ศูนย์Germanium, ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซ่ึงมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบ
ว่า ทุกร้านค้ามีความจ าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจ
ของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัว
ออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่าน จ านวน 2,500 NTD/ท่าน 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

20-23 มีนาคม 2563 13,999 13,999 4,000 

27-30 มีนาคม 2563 13,999 13,999 4,000 

17-20 เมษายน 2563 14,999 14,999 4,000 

23-26 เมษายน 2563 14,999 14,999 4,000 

30 เมษายน-03พฤษภาคม 2563 
( วนัแรงงาน ) 

15,999 15,999 4,000 

08-11 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

http://www.wonderfulpackage.com/


 
 

 

14-17 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

22-25 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,000 

26-29 มิถุนายน 2563 14,999 14,999 4,000 
 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าทีถ่ือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน** 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 25 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึง จ านวนผูใ้หญ่ 15 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 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทัฯ และ
เม่ือท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัร์แลว้ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บัท่านไดท้ราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนัก่อนการเดินทาง  

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 



 
 

 

 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั อุบติัเหตุ 
และอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การ
ถกูท าร้าย การสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ   

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท่้องเท่ียวสละ
สิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่ง
แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข   

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่
ลกูคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียวเท่านั้น 
ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทัถือวา่ท่านได้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั 
ประกนัทัว่ไป) 

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 400 หยวน / ท่าน 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช 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 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บ
เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 



 
 

 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์หลงัจากมกีารจ่ายเงินมัดจ า 
 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินมดัจ า  50 % 

 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 16 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50 % 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

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

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือ
ท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการ
เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางท่ีใชต้ัว๋กรุ๊ป หรือ ตัว๋หมู่คณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋เคร่ืองบินทางสายการบินจะมีการเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทาง
ดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะ
ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 



 
 

 

 ในการเดินทางท่ีใชต้ัว๋เคร่ืองแบบตัว๋เด่ียว  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุ หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดินทางกลบั หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของตัว๋
เด่ียว เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด หากตอ้งการเป็นผูร้ะบุท่ีนัง่เอง ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน
เรียกเกบ็ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋เคร่ืองบินทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง 
จ านวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

ค่าธรรมเนียมน า้มนัเช้ือเพลงิและค่าประกนัวนิาศภัยทางอากาศ 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมีการปรับค่าธรรมเนียม 
 หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความ

เป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

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

Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

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

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้จ านวนไม่เกิน 2 ช้ิน และตอ้งมีน ้าหนกัรวมไม่เกิน 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 ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 

เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน  (ไต้หวัน) กับประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประชาชนไต้หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย โดยมีผลบังคับ
ทดลองใช้ในวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ถึง วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โดยสามารถพ านักในไต้หวนัได้ 14 วัน รายละเอยีดที่
เกีย่วข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป 
 

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


