
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเดนิทำง : กนัยำยน - ธันวำคม 2562 

WONDERFUL TAIWAN 
น่ังกระเช้ำเมำคงชมไร่ชำ - ตึกไทเป 101 - ป่ันจกัรยำนป้ีถัน 

4 วนั  3 คนื 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 
18,900.- 

  Highlight 
 พบกบัควำมตื่นเต้นขณะน่ังกระเช้ำลอยฟ้ำเมำคง กอนโดลำที่พำคุณโลดแล่นเหนือเมืองไทเป พร้อมเที่ยวชมไร่ชำ 

 ป่ันจักรยำนรอบทะเลสำบป้ีถัน เส้นทำงจักรยำนอนัสวยงำม ชมววิสะพำนแขวนทีโ่ดดเด่นทอดตวัข้ำมแม่น ้ำซินเตีย้น 

 ชมตกึไทเป 101 ตึกระฟ้ำทีมี่ควำมสูงเป็นอนัดับ 2 ของโลก  พร้อมช้อปป้ิงจุใจสินค้ำแบนด์เนม  

 เยือนหมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน  ถนนคนเดินเก่ำแก่ที่มีช่ือเสียงที่สุดในไต้หวัน เพลดิเพลนิบรรยำกำศแบบดั้งเดิสนุกสนำนช้อปป้ิง  

 ชมไฮไลท์ "หินเศียรรำชินี" ที่วนอทุยำนหินเหย่หลิว่ ควำมมหัศจรรย์ที่ธรรมชำตสิร้ำง 

 ช้อปป้ิงซีเหมินติง แหล่งช้อปป้ิง กนิ เที่ยว ทีโ่ด่งดังในเมอืงไทเป  แหล่งฮิตของวยัรุ่นไต้หวัน    

 ช่ืนชมควำมงำมควำมอลงักำรของอนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็คประธำนำธิบดีคนแรกบนเกำะไต้หวัน 

 พกัผ่อนคลำยควำมเม่ือยล้ำจำกกำรเดินทำงด้วยกำรอำบน ้ำแร่สไตล์ไต้หวันที่ดีไม่แพ้ญ่ีปุ่น 

 



 
 
 

 

วนัแรก         ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง กรุงเทพฯ - ไต้หวนั  

17.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง อำคำร 1 ผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 สำยกำรบิน TIGERAIR TAIWAN                  
โดยมเีจ้ำหน้ำที่ของบริษทัฯ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำร 

19.20 น.       ออกเดนิทำงสู่ ไต้หวนั โดยสำยกำรบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT 506 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

00.10 น.      ถึง สนำมบินท่ำอำกำศยำน เถำหยวนเมืองไทเป  ประเทศไตห้วนั (เวลำท้องถิ่นที่ไต้หวนัเร็วกว่ำเมืองไท1ชม .)  ซ่ึงเป็น
เกาะท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้ของจีนประมาณ 160 
กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมือง  ใหญ่ท่ีสุด หลงัจากผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
 พกัที่  KING’S PARADISE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัที่สอง       เถำหยวน - ป่ันจกัรยำนรอบทะเลสำบป้ีถัน - น่ังกระเช้ำเมำคงชมไร่ชำ - ตกึไทเป101(ไม่รวมค่ำขึน้ชมววิช้ัน89) -              
ซีเหมนิตงิ                                                                                                                                                              (B/L/D) 

เช้ำ                 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่จุดเร่ิมต้นการป่ันท่ี เส้นทำงจักรยำนรอบทะเลสำบป้ีถัน (BITAN SCENIC AREA) ลกัษณะของแม่น ้ าท่ี
บริเวณน้ีมีลกัษณะกวา้งใหญ่ทางรัฐบาลจึงไดพ้ฒันาพ้ืนท่ีบริเวณน้ีใหเ้ป็นจุดชมวิวท่ีส าคญัทางตอนใตข้องเมืองไทเป 
ท าให้มีกิจกรรมหลายอย่างเกิดข้ึนเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว เช่น เส้นทางจักรยานอันสวยงาม พายเรือในแม่น ้ า 
สวนสาธารณะเพ่ือการพกัผ่อน ตกปลา ว่ายน ้ า แลนด์มาร์คของท่ีน่ีคือสะพานแขวนท่ีโดดเด่นทอดตวัขา้ม แม่น ้ าซิน
เต้ียน เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในการถ่ายรูปบนสะพานแห่งน้ี   น าทุกท่าน น่ังกระเช้ำเมำคง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญัของเมืองไทเป ท่านจะไดพ้บกบัความต่ืนเตน้ขณะนั่งกระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาท่ีพาคุณโลด
แล่นเหนือไทเป แถมอยูสู่งยิ่งกว่าดงป่าท่ีอยูบ่นเขาเหมาคงเสียอีก กระเชา้กอนโดลาลอยอยูบ่นความสูงเกือบ 300 เมตร 
ชมบรรยากาศธรรมชาติอนัสวยงาม และทิวทศันเ์มืองไทเปในมุมมองท่ีแตกต่างจากบนภูเขาท่ีเขียวขจี และยงัเป็นแหล่ง
เพาะปลกูชาท่ีมีช่ือเสียงของไตห้วนัอีกดว้ย  พร้อมพาท่าน เที่ยวชมสวนใบชำ 

 
 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวช้ัน 89)  ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 

เมตร สร้างข้ึนโดยหลกัวศิวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวนิาศกรรมทาง
อากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่ง



 
 
 

 

หน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า ราคาถูกกวา่เมืองไทยประมาณ 20 %  (หากท่านใดสนใจข้ึนชมววิชั้น 
89 สามารถติดต่อซ้ือบตัรกบัไกดไ์ด)้   

ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงยา่น ตลำดซีเหมนิตงิ เป็นยา่นถนนคนเดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป ถา้จะ
เทียบกบับา้นเรากค็งเทียบไดก้บัยา่นสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตลไ์ตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่น สินคา้รุ่น
ใหม่ทนัสมยัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 
 พกัที่  HAPPINESS INN TAIPEI HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 4* 
 

วนัที่สำม       ร้ำนขนมพำยสัปปะรด - ร้ำนสร้อย - อุทยำนหินแหย๋หลิว่ - หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน - อำบน ำ้แร่                          (B/L/D) 

เช้ำ                 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 ใหทุ้กท่านอิสระเลือกชิมเลือกชอ้ปป้ิงขนมของฝากท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั  ไม่ว่าจะเป็น พำยเค้กสับปะรด  ทอ้ฟฟ่ีนม รส
เลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั  แวะชมศูนย ์สร้อยสุขภำพ(เจอมำเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบ
สร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยก
ไตห้วนั และปะการังแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ  พาท่านเดินทางสู่ อุทยำนหินเหย๋หลิ่ว มี
ลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมีช่ือเสียงในเร่ืองโขดหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา 
โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ภูมิประเทศและหินรูปทรงแปลกตาท่ีงดงาม เกิดจากการกดั เซาะของน ้ าทะเลเม่ือ
หลายลา้นปีก่อน ท าใหเ้กิดการทบัถมของแนวหินตามชายฝ่ังในลกัษณะรูปร่างท่ีแตกต่างกนั โขดหินบางกอ้นมีลกัษณะ
คลา้ยภาพของส่ิงต่างๆ และหินท่ีมีช่ือเสียงรู้จกัโด่งดงัไปทัว่โลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากน้ียงัมีหินเทียน หิน
รองเทา้ของเทพธิดา หินเตา้หู ้หินดอกเห็ด และอ่ืนๆ เป็นตน้   

 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผสับรรยากาศ หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟินเป็นแหล่ง

เหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคน
เดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาว
ไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยู่มากมายอีกดว้ย (ในกรณีท่ี
เดินทางตรงกบัวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เม่ือไปถึงจุดท่ีก าหนดตอ้งเปล่ียนเป็นรถ Shuttle Bus ประจ าทางจ่ิวเฟ่ินเพ่ือข้ึนลง)     

ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัที ่THE LOFT SEASIDE SUITES HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*     https://loft.hotel.com.tw/eng/ 

https://loft.hotel.com.tw/eng/


 
 
 

 

**อิสระใหท่้านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ ท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเช่ือไดว้า่ถา้ไดแ้ช่น ้าแร่
แลว้จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีข้ึน**กรุณำเตรียมชุดว่ำยน ้ำและหมวกคลุมผม** 
 

วนัที่ส่ี             อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค - ตลำดปลำไทเป  - สนำมบิน - กรุงเทพฯ                                                         (B/-/-) 

เช้ำ                  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

พาทุกท่านเท่ียวชม  อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค  ซ่ึงตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียน
ถนัท่ีปักก่ิง งดงาม ประกอบดว้ยอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของ
เมืองไทเปดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ตลำดปลำไทเป 
(Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั หรืออีกช่ือท่ีเรียกกนัมาอย่างคุน้หูว่า  
Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานท่ีแลนด์มาร์กอีกหน่ึงแห่งของไตห้วนั เปิดตัว
อย่างเป็นทางการหลงัจากการปรับปรุงพ้ืนท่ีตลาดเดิมเม่ือปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตลญ่ี์ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่ง
อาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผกั, ผลไมแ้ละขนมต่างๆ ท่ีจดัใหบ้ริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจ านวนมากมาย
ภายใต้หลงัคาเดียวกนั ทั้ งน้ีคุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ 
รับประกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดท่ีจะท าใหคุ้ณลืมภาพตลาดสดแบบเดิมๆ ไปไดเ้ลย  

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาไทเป   
 ***สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน*** 

15.30 น.         เหินฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน  TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่  IT505 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

18.20 น. เดนิทำงถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภำพ 

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

 อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ12ปี 

มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 

07-10 , 13-16 กนัยำยน 2562 18,900 18,900 4,000 

21-24 , 27-30 กนัยำยน 2562 18,900 18,900 4,000 

04-07 , 19-22 ตุลำคม 2562  19,900 19,900 4,000 

14-17 พฤศจกิำยน 2562 19,900 19,900 4,000 

29 พฤศจกิำยน - 02 ธันวำคม 2562 19,900 19,900 4,000 

05-08 ธันวำคม 2562 
(วนัพ่อแห่งชำต)ิ 

20,900 20,900 5,000 

http://www.wonderfulpackage.com/


 
 
 

 

13-16 ธันวำคม 2562 19,900 19,900 4,000 

20-23 ธันวำคม 2562 19,900 19,900 4,000 
 

**รำคำนีส้ ำหรับลูกค้ำทีถ่ือพำสปอร์ตไทยเท่ำน้ัน** 
 

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

 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ท่านตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางกรุงเทพฯ – ไตห้วนั– กรุงเทพฯ 

(ไม่สามารถระบุท่ีนัง่บนเคร่ืองไดส้ายการบินเป็นผูก้  าหนด Random Seat) 

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์บริษทัฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมจากวนัดงักล่าว   
 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง   

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

 

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

 ค่ำทปิพนักงำนขับรถ ค่ำทิปไกด์  หัวหน้ำทวัร์  1000 NT/ท่ำน/ตลอดกำรเดินทำง     
 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 

วนั  หากจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งการเดินทางอาจมีการปรับราคาโดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 
 
 

 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

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

 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้อง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผู ้
จองจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ 
 

กำรช ำระเงนิ 
 ส่งใบจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 40,000 บาท 
 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 
 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

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

ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 

กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 16วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั  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 

 

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 ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้ง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ 
เพ่ือยืนยนั 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 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 10 กิโลกรัม และ มีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 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) กับประเทศไทย และส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงประชำชนไต้หวนักับ
ไทย สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (วีซ่ำ) เข้ำไต้หวันให้กับคนไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 
2562  ถึง วนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลำ 2 ปี โดยสำมำรถพ ำนักในไต้หวนัได้ 14 วนั รำยละเอยีดทีเ่กีย่วข้องจะประกำศให้ทรำบต่อไป 
 

** รบกวนทุกท่ำนกรุณำเตรียมค่ำทริปไกด์และคนขบัรถ 4 วนั ** 
*** รวม 1000 NTD / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ตลอดกำรเดนิทำง *** 


