
 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 24893 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 
ไฮไลท์ของโปรแกรม 

• บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไตห้วนั) เดินทางโดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์ ไตห้วนั (IT) 
ฟรีน ้ำหนักกระเป๋ำขำไป 20 กโิลกรัม และขำกลบั 20 กโิลกรัม 

• โรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเชา้ ไทเป2 คืน ไทจง 1 คืน 
• เท่ียวครบทุกไฮไลทข์องเกาะไตห้วนั ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
• ถนนโบราณจ๋ิวเฟ่ิน วดัเหวินอู่ ตลาดซีเหมิงติง 
• ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำลิฟท์ชมวิวช้ัน 89)วดัพระถงัซมัจัง๋  
• D.I.Y พายสับปะรด   

 



 

วัน โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ กลำงวัน เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน    - – 
Green World Sansui 

Hotel  
หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
สนามบินเถาหยวน -ตึกไทเป101-หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน
ร้านเคร่ืองส าอาง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-  
ตลาดซีเหมินติง 

✓ ✓ ✓ 
Green World Sansui 

Hotel  
หรือระดบัเทียบเท่า 

3 
GERMANIUM SHOP—ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 
วดัสวนกวง(พระถงัซมัจัง๋ ) -วดัเหวินหวู่-ฟ่งเจ่ียไนทม์าเก็ต 

✓ ✓ – 
CU HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

4 D.I.Y พายสับปะรด-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ ✓ ✓ – – 

 

 
 
16.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ     

อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศช้ัน  เคำน์เตอร์ สำยกำรบินไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (IT) โดยมีเจา้หน้าท่ีจาก
บริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 

19.20 น . ออกเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวนประเทศไตห้วนั โดย สำยกำรบินไทเกอร์แอร์เท่ียวบินท่ี IT505 
   

 

 
 
 
00.10 น.  เดินทางถึงสนำมบินเถำหยวนประเทศไต้หวัน 

(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมงคร่ึง/ เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
 (กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่นเพ่ือควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 

  หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรไตห้วนั พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแลว้  
 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั Green World Sansui Hotel or similar หรือระดับเทียบเท่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดือน ตุลำคม 65 12-15 ตุลำคม 2565 19,888.- 

พกัเดี่ยว 4,900 .- 

วันที่สอง         สนำมบินเถำหยวน -ตึกไทเป101-หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน-ร้ำนเคร่ืองส ำอำง-อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค 
                       ตลำดซีเหมินติง 

วันแรก      ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ–สนำมบินเถำหยวน   



 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
   
   
 
 
  น าทุกท่านเยีย่มชม ตึกไทเป101(ไม่รวมค่ำขึน้ตึกชมวิวช้ัน 89 รำคำ 720 บำท)ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร

เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองไทเปท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ยภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่
หนกักวา่ 900 ตนัท าหนา้ท่ีกนัการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและน าท่านขึ้นลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุด
ในโลกดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที จากนั้นเดินทางสู่น าท่านเยีย่มชม หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ินใน
อดีตท่ีน่ีเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองค าท่ีมีช่ือเสียงแต่หลงัจากประเทศญ่ีปุ่ นไดเ้ขา้ครอบครองไตห้วนัและ
สงครามโลกคร้ังท่ีสองไดส้ิ้นสุดลง ทุกท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศหมู่บา้นโบราณอาหารพื้นเมืองรสเลิศ
พร้อมของท่ีระลึกน่ารักๆตลอดทาง น าท่านชิม ขนมพื้นเมืองสุดแสนอร่อย “ไอติมโรตีถั่วตัด” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าทุกท่านแวะร้าน COSMETICท่ีมีเคร่ืองส าอางคร์วมถึงพวกยา / น ้ามนั / ยานวดท่ีขึ้นช่ือของไตห้วนัให้ทุก

ท่านไดเ้ลือกชอ้ป จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวมรูปภาพส่ิงของต่างๆท่ี
เป็นประวติัแทบทั้งหมดเก่ียวกบัท่านนายพลเจียงไคเช็คตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษยด์ร.ซุนยดัเซ็นจนท่านได้
กา้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ าประเทศท่านจะไดพ้บกบัการเปล่ียนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ป้ันท่านนายพลเจียงไค
เช็คซ่ึงจะมีขึ้นทุก 1 ชัว่โมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิง ตลำดซีเหมินติง หรือท่ีคน
ไทยเรียกว่า“สยำมสแควร์เมืองไทย”มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมสไตล์วยัรุ่นกระเป๋าของฝากคนท่ีท่านรัก
รองเทา้ยีห่้อต่างอาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ท่ีดังของญ่ีปุ่นรวมทั้งยี่ห้อต่างๆเช่นNEW BALANCE , 
PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาท่ีประเทศไต้หวนัถือว่าถูกท่ีสุดในโลกอิสระช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่ำ          รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู บุฟเฟ่ต์ชำบู ชำบู สไตล์ไต้หวัน      

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั Green World Sansui Hotel or similar หรือระดับเทียบเท่ำ 



 

 
 

 

 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ท่ีห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเยีย่มชมสินคา้ส่งออกช่ือดงัของไตห้วนัท่ีศูนยG์ERMANIUM POWERเป็นสร้อยท่ีมีพลงัพิเศษช่วย
ในการปรับสมดุลในร่างกายซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบวกลบในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวียนโลหิต
ดีช่วยใหร่้างกายสดช่ืนลดอาการปวด จากนั้น เดินทำงสู่เมืองหนำนโถว    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

น าทุก
ท่าน 

ล่องเรือชมควำมงำมทะเลสำบสุริยันจันทรำซ่ึงมีความงดงามราวกบัภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์
แห่งไตห้วนัตั้งอยูใ่นเขตซนัมูนเลกเนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงการท่องเท่ียวไตห้วนัไดก่้อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี24 
มกราคม2000 เพือ่บูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี21 กนัยายน1999 รวมความหลากหลายทาง
ธรรมชาติจากผืนน ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั600–2000 เมตรมีความยาว33 กิโลเมตรเป็นทะเลสาบท่ี
มีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบท าใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียวซ่ึงเป็นท่ีมาของ
นามอนัไพเราะวา่“สุริยนั–จนัทรา”  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ปลำประธำนำธิบดี  (อำหำรขึน้ช่ือ) เมนูขึ้นช่ือของเมืองผหูล่ี  
โดยเฉพาะเมนูหลกั ปลาประธานาธิบดี เป็นกะพงน ้าจืดท่ีมีช่ือเสียงของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา สาเหตุท่ีเรียก 
ปลาประธานาธิบดี เพราะเป็นปลาท่ีอดีตประธานาธิบดีของไตห้วนั(เจียงไคเช็ค) ชอบทานมาก และเมนูขึ้น
ช่ืออีกอยา่งก็คือ หน่อไมน้ ้าสดๆ รสชาติหวานกรุบกรอบทานคู่กบัมายองเนส 
 

วันที่สำม        GERMANIUM SHOP—ล่องเรือทะเลสำบสุริยันจันทรำ-วัดสวนกวง(พระถังซัมจั๋ง ) 
วัดเหวินหวู่ 
ฟ่งเจี่ยไนท์มำเกต็ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดสวนกวง (Xuanguang Temple) วดัสวนกวงสร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ตั้งอยูใ่น
พื้นท่ีห่างจากวดัเสวียนจั้ง (Xuanzang Temple) ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในวดัมีประดิษฐานของพระเสวียน
จั้ง (the Buddhist monk Xuanzang) ซ่ึงเป็นพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงในราชวงศถ์งั ท่ีไดรั้บค าสั่งจากจกัรพรรดิถงั 
ใหไ้ปประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาพระไตรปิฎก วดัแห่งน้ีตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสุริยนั (Sun Lake) และ
ทะเลสาบจนัทรา (Moon Lake) ภายในวดัมีรูปทองค าของพระเสวียนจั้งพร้อมกบัขอ้ความท่ีเขียนไวว้า่ 
‘ปราชญผ์ูย้ิง่ใหญ่แห่งชาติ นอกจากน้ีภายนอกวดัยงัมีการสร้างท่าเรือริมน ้าท่ีหนัหลงัใหภู้เขา นกัท่องเท่ียว
สามารถนัง่เรือมาลงเทียบท่ีท่าแห่งนื้ี เพื่อขึ้นบนัไดเขา้เยีย่มชมวดัเสวียนจั้งได ้หลงัจากนั้นน าท่านนมสัการ
ศาลเจา้ขงจ้ือและศาลเจา้กวนอูณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วัดเหวินหวู่(วัดกวนอู) ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งภูมิปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์แวะชิมชำอู่หลงท่ีขึ้น
ช่ือท่ีสุดของไตห้วนัมีรสชาติหอมมีสรรพคุณช่วยละลายไขมนัและเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็น
ของฝากชนิดหน่ึงน าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงยามเยน็ฟ่งเจี่ยไนท์มำเกต็ตลาดนดักลางคืนท่ีคึกคกัและดงัท่ีสุดของ
เมืองไถจงใหท้่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ 

ค ่ำ  อสิระอำหำรเย็น 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั CU HOTEL or similar หรือระดับเทียบเท่ำ 



 

 
 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ที่ห้องอำหำรของโรงแรม(อำหำรเช้ำ/ อำหำรกลำงวัน/-) 

ซ่ือสัตย ์ จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม โรงงำนพำยสับปะรด พร้อมท ำ DIY ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของ
ไต้หวนั มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จักไปทั่วโลก ทุกท่านจะได้ชมตั้ งแต่
ขั้นตอนการเพาะปลูกสับปะรดช่ือดงั จนถึงขั้นตอนการท าขนมรสเลิศ อิสระให้
ทุกท่านไดล้องท า ขนมพายสับปะรดดว้ยตวัทุกท่านเอง ให้ท่านไดท้่านเลือกซ้ือ 
ขนมยอดนิยมของไตห้วนั เค้กไส้สัปปะรด และขนมอ่ืนๆ อีกมากมาย   

เท่ียง               รับประทำนอำหำรกลำงวันบนบัสแบบ BOX SET  พร้อมชำนมไข่มุก          
15.30น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทเกอร์แอร์ไต้หวันเท่ียวบินท่ี IT 505 
18.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

*** หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,สำยกำรบิน, 
กำรจรำจร และวันหยุดช่วงเทศกำล เป็นต้นท้ังนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้ำเป็นส ำคัญ*** 

 
 

โปรดทรำบเง่ือนไขต่ำงๆ ดังนี:้ 
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรำยกำรทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน 

ทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมำยเตรียมตัวกำรเดินทำง 
 
  

วันที่ส่ี    D.I.Y พำยสับปะรด -สนำมบินเถำหยวน-กรุงเทพฯ 



 

 

รำคำทัวร์รวม รำคำทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สำมำรถเล่ือนวันเดินทำงได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน  

 ขาไปท่านละ  20 กก.  ขากลบัท่านละ 20 กก 
8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าหัวหน้าทัวร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000
บาท 

–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ท่ีบริษัทได้ท ำไว้ ) 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก) 

2.    ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท่ำนละ 1,500 บำท  ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่ำน 
3.   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณี

ออกใบเสร็จรับเงินในนำมบริษัท หรือต้องกำรใบก ำกับ
ภำษี) 

4.  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ต
ไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวั
คนต่างด้าว3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)
สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 
รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วีซ่าให้ท่านโดย
จ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า–ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

6.   ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

7.  ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตไทยท่ีตอ้งการอยูเ่กิน 30 วนั  
8.  ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตราชการ (พาสปอร์ตราชการตอ้ง

ท าวีซ่าทุกกรณี) 
 
  



 

เง่ือนไขกำรจองและกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือช ำระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทางและแนบส ำเนำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อน
หมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป–กลบั) 

4. ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำงบริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทัวร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมำยเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  25 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพำะลูกค้ำท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 
9. รำคำนี้คิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีน ้ำมัน ณ ปัจจุบันหำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีน ้ำมันปรับสูงขึน้บริษัทฯ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติมตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีน ้ำมันตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 



 

 
เร่ือง กำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศไต้หวันให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวันท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ.2559 

ทางรัฐบาลไตห้วนัไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศไตห้วนัใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นใน
ประเทศไตห้วนั ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และสามารถพ านกั
ในประเทศไตห้วนัได ้30 วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านักในประเทศไตห้วนัเกิน 30 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงค์
อ่ืนๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าตามปกติ) 

หมำยเหต*ุ**กรณีผู้เดินทำงถือหนังสือเดินทำงข้ำรำชกำรไทยเล่มสีน ้ำเงินยังต้องขอวีซ่ำเข้ำเมืองปกติ*** 
 
เอกสำรในข้ันตอนกำรตรวจเข้ำเมืองเพ่ือยืนยันกำรมีคุณสมบัติกำรเข้ำประเทศไต้หวัน มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศไตห้วนั (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนัได ้ 

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนั (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศไตห้วนั 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศไต้หวัน (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศไต้หวันด้วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่มำกกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศไตห้วนั จะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะ

สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 30วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศไตห้วนั มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
  



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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