
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเดนิทำง : เดือน มนีำคม – ตุลำคม 2560                                               

WONDERFUL TAIWAN 
   ล่องเรือทะเลสำบสุริยนัจันทรำ -อุทยำนหินเหย๋หลิว่ 

หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน – อสิระท่องเทีย่วในไทเป 

5 วนั 4 คืน 

  Highlight 

 WonderfulPackage ชวนคุณบินลดัฟ้ำสู่เกำะไต้หวนั  ด้วยสำยกำรบนิ  TIGER AIR  

 ล่องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบสุริยนั จนัทรำ ซ่ึงมีทิวทัศน์รำวกบัภำพวำดพู่กนัจนี 

 กรำบไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ศำสดำขงจ่ือ เทพเจ้ำกวนอู เทพเจ้ำแห่งปัญญำและควำมซ่ือสัตย์ 

 ช่ืนชมส่ิงมหัศจรรย์ทำงธรรมชำตทิี่วนอทุยำนหิวเหย่หลวิ 

 เยือนหมู่บ้ำนโบรำณจิว่เฟ่ิน หมุ่บ้ำนเก่ำแก่ของไต้หวงั และช้อปป้ิงตลำดเก่ำแกเลืองช่ือ 

 ช้อปป้ิงย่ำนดงั.... ซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็  แหล่งรวมแฟช่ันช้ันน ำของไต้หวนั 
 มีเวลำอสิระ ให้ท่ำนได้ท่องเที่ยวเมืองไทเปด้วยตวัเอง 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 

17,999.- 



 

 
 

วนัแรก        ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมืองกรุงเทพฯ  -  ไต้หวนั   

17.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง อำคำร 1 ผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 สำยกำรบินTIGER  AIR 
โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำร 

19.20 น.      ออกเดินทำงสู่ประเทศไต้หวนัโดยสำยกำรบิน  TIGER AIR  เที่ยวบินที ่IT 506  (ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 

00.25 น.      ถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเถำหยวน เมืองเถำหยวน  หลงัผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกรเรียบร้อย

แล้ว  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ที่พกั โรงแรมบริเวณสนำมบิน   

                   เข้ำสู่ทีพ่กั...CITY SUITES GATEWAY HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 4* http://www.citysuites.com.tw/zh-tw  

 
 

วนัทีส่อง     หนำนโถว - ล่องเรือสุริยนัจันทรำ - วดัพระถังซัมจั๋ง - วดับุ๋นบู้  

เช้ำ            บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

 พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองหนำนโถว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2  ชัว่โมง พาทุกท่าน ล่องเรือชม ทะเลสำบสุริยนั
จันทรำ  ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน“สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ” 
ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 760 เมตร มีเน้ือท่ี 900 เฮคตาร์ มีเกาะท่ีมีช่ือวา่ กวง หวา เต่า ซ่ึง
เป็นเกาะท่ีเล็กตั้งอยูก่ลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลา้ยพระอาทิตย ์ ส่วนดา้นทิศใตน้ั้นมี
รูปทรงคลา้ยพระจนัทร์เส้ียว จึงถูกขนานนามวา่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เน่ืองจากเป็นทะเลสาบท่ีอยูบ่นเทือกเขา
ท่ีมีน ้าใสสะอาด ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีมีผูค้นนิยมมาท่องเท่ียวพกัผอ่น มีบริการล่องเรือชมทะเลสาบซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของนกัท่องเท่ียว มีรีสอร์ทและโรงแรมตั้งอยูริ่มทะเลสาบหลายแห่ง หน่ึงในนั้นเคยเป็นบา้นพกัตากอากาศของ
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก และมาดามซ่งผูเ้ป็นภรรยา แต่ปัจจุบนัไดส้ร้างเป็นโรงแรมหรูไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว 
นอกจากน้ียงัมีแหล่งชอ้ปป้ิงรวมตวัอยูบ่ริเวณท่าเรืออีกดว้ย  น าท่านนมสัการอฐิัของ พระถังซ ำจั๋ง  ท่ีไดอ้ญัเชิญ
อฐิัธาตุกลบัมาท่ี วดัเสวยีนกวง(วดัพระถังซ ำจั๋ง) เม่ือปี ค.ศ.1965  

เทีย่ง           รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร   

http://www.citysuites.com.tw/zh-tw


 

 
 

 จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดับุ๋นบู้ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพ
เจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั และน า
ท่านนมสัการ ศำลเจ้ำขงจ้ือ และ ศำลเจ้ำกวนอู  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร    

                    เข้ำสู่ทีพ่กั.. TAI-YI RED MAPLE RESORT HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4****    (ห้องพกัแบบบ้ำนไม้)  

                    http://www.twem.idv.tw/0492901346-1.htm    

 
 

วนัทีส่ำม          ไทเป – อุทยำนหินเหย๋หลิว่ – หมุ่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน – ซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองไทเป จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ อุทยำนหินเหย๋หลิว่ อุทยานแห่งน้ี
ตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเล
และลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึง
มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร  

บ่ำย  จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสวี้ แห่ง
ราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้  านวนแร่ลดลง
อยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า กระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากใน
การถ่ายท าภาพยนตร์ เปยซงัเฉิงช่ือ และ อู๋เหยยีนเตอะซนัชิว ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงาในฉากภาพยนตร์ ไดดึ้งดูด 
นกัท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาช่ืนชม  จ่ิวเฟ่ินจึงกลบัมาคึกคกัและมีชีวติชีวาอีกคร้ัง (หากตรงกบัวนัเสาร์-
อาทิตยเ์ปล่ียนเป็นรถบสัสาธารณะข้ึนจ่ิวเฟ่ิน)    

ค ่ำ  อสิระอำหำรค ่ำ ณ  ซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็ ไนทม์าร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน 
คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ เตา้หูเ้หมน็ หากใครไป

http://www.twem.idv.tw/0492901346-1.htm


 

 
 

ไตห้วนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หู้เหมน็ ก็ถือวา่ไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้ก าเนิด
ท่ีไตห้วนัคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้
เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬายีห่อ้ต่างๆจะมีราคาถูกกวา่เมืองไทย  

   เข้ำสู่ทีพ่กั  CITY HOTEL TAIPEI   หรือเทียบเท่ำ 4****  http://www.taipei-hotel.tw 

 

 

วนัทีส่ี่           อสิระให้ท่ำนท่องเทีย่วในเมืองไทเป 1 วนัเต็ม   

เช้ำ             บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

       อสิระให้ท่ำนได้ท่องเทีย่วด้วยตัวเองใน เมือง ไทเป  สถำนทีท่่องเทีย่ว และแหล่งช้อปป้ิงทีไ่ม่ควรพลำดดังนี ้ 
- Longshan Temple  วดัหลงซำน เป็นวดัท่ีมีคนไตห้วนันบัถือเป็นจ านวนมาก ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1738 แต่ยงัดู
ใหม่ๆอยูเ่ลย เพราะเขาดูแลดีมาก 
- Taipei 101  สัญลกัษณ์ของกรุงไทเป เปิดให้คนข้ึนไปชมววิรอบเมืองไทเปจากชั้นดา้นบนได ้
- Chiang Kai-Shek Memorial Hall อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็คเป็นท่ีท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆของเมืองไทเปเลยก็
วา่ไดเ้พราะ มีการจดัระเบียบสถานท่ีไดดี้ และก็มีความสวยงามเป็นอยา่งมาก 
- Ximending ซีเหมินติง ยา่นช็อปป้ิงของคนไตห้วนั เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีคนไตห้วนัชอบไปมากท่ีสุด และซีเหมิ
นติงก็ยงัเป็นยา่นท่ีนกัท่องเท่ียวชอบไปมากท่ีสุดเช่นกนั 
- Shi-Da Night Market ถนนคนเดินซือต้ำถนนคนเดินท่ีอยูติ่ดกบัมหาลยั ซือตา้ มหาลยัทอ็ปเทน็ของไตห้วนั 
ถนนคนเดินซือตา้จึงเป็นท่ีๆเด็กมหาลยัชอบมาเดินกนั 

 เข้ำสู่ทีพ่กั  CITY HOTEL TAIPEI   หรือเทียบเท่ำ 4****  http://www.taipei-hotel.tw 

 



 

 
 

วนัที่ห้ำ        อสิระให้ท่ำนท่องเทีย่วในเมืองไทเป  - ไต้หวนั - กรุงเทพฯ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

  อิสระใหท้่านไดท้่องเท่ียวดว้ยตวัเองใน เมือง ไทเป 

12.30 น. ***รถรับจำกโรงแรมทีพ่กั   พำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน ***  

 15.55 น.    เดินทำงกลบั กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน TIGER AIR  เทีย่วบินที ่  IT 505  (ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 

18.20 น.    ถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ พร้อมเกบ็ควำมประทับใจมิรู้ลืม 

********************** ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ********************** 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง 

24-28 มีนำคม  2560 17,999 17,999 17,999 5,500 

07-11 เมษำยน 2560 17,999 17,999 17,999 5,500 

05-09 พฤษภำคม 2560 17,999 17,999 17,999 5,500 

26-30 พฤษภำคม 2560 17,999 17,999 17,999 5,500 

16-20 มิถุนำยน 2560 17,999 17,999 17,999 5,500 

07-11 กรกฎำคม 2560 17,999 17,999 17,999 5,500 

11-15 สิงหำคม 2560 (วนัแม่แห่งชำติ) 18,999 18,999 18,999 5,500 

08-12กนัยำยน 2560 17,999 17,999 17,999 5,500 

22-26  กนัยำยน 2560 17,999 17,999 17,999 5,500 

06-10 ตุลำคม 2560 17,999 17,999 17,999 5,500 

20-24 ตุลำคม 2560 (วนัปิยะแห่งชำติ) 18,999 18,999 18,999 5,500 

หมำยเหตุ : กรุ๊ปนีเ้ร่ิมออกเดินทำงที ่20 ท่ำน  โดยไม่มีหัวหน้ำทวัร์  มีไกด์ท้องถิ่นพูดภำษำไทยรอรับทีไ่ต้หวัน 



 

 
 

*** โปรแกรมนีอ้ำจมีกำรเปลีย่นแปลงหรือสลบัรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมและรำคำนีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษีน ำ้มันของสำยกำรบินหำกมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติมจำกสำยกำรบิน *** 

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

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

 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
1.    ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
2.    ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
3.    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
4.    ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ค่ำทปิไกด์ ท่ำนละ 150 NT /วนั/คน (ลูกค้ำ ) 
5.    ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

เง่ือนไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่  20  คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 15 

วนั  หากจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งการเดินทางอาจมีการปรับราคาโดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

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

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง 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 

 

กำรช ำระเงนิ 
 ส่งใบจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

1. ยโุรป        ท่านละ 25,000 บาท 
2. ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ ไตห้วนั    ท่านละ 10,000 บาท 
3. ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า จีน  ท่านละ 5,000 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 30 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

 คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
  

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

 หกัเงินมดัจ า 50%/ท่าน 
  

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 หกัเงินมดัจ า 100%/ท่าน 
  

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 



 

 
 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

  
  

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 
 กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็น
การยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจาก
ทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะน าใหท่้านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 

กำรขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำง 
 หากผูเ้ดินทางมีความประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ตามเง่ือนไข ดงัน้ี 

1. ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 21 วนั ในช่วงปกติ 
2. ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, 

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

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนั ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัเช้ือเพลงิและค่ำประกนัวนิำศภัยทำงอำกำศ 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมีการปรับค่าธรรมเนียม 
 หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความ

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

Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 



 

 
 

 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 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 ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
เพ่ือเป็นกำรกระชับควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวนั) กบัประเทศไทย และส่งเสริมกำร

แลกเปลีย่นระหว่ำงประชำชนไต้หวนักบัไทย สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวนั) จึงยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (วซ่ีำ) เข้ำ
ไต้หวนัให้กบัคนไทย โดยมผีลบังคบัทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2559  ถึง วนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ. 
2560 เป็นเวลำ 1 ปี โดยสำมำรถพ ำนักในไต้หวนัได้ 30 วนั รำยละเอยีดทีเ่กีย่วข้องจะประกำศให้ทรำบต่อไป 

 

**รบกวนทุกท่ำนกรุณำเตรียมค่ำทริปไกด์และคนขบัรถ  รวม 600 NT /คน *** 


