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รหัสโปรแกรม : 24900   ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

                     TAIWAN GROUP & GO  

4 DAYS - 3 NIGHTS STAY IN TAIPEI 

เที่ยวทะเลสาบสุริยนัจันทรา -วดัเหวนิหวู่-พร้อมน่ังรถไฟฟ้าตะลุยเมืองไทเป  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 

13,900.- 
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                       วนัเดินทางวนัที่ :  12-15  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
DAY 
19.20น.   ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 506 
00.10น. ถงึทา่อากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก (ไมม่ไีกด)์ 
เขา้พกัที ่โรงแรม CU HOTEL / หรอืเทยีบเทา่  

 

DAY2 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น.   มไีกดแ์ละรถรับท่านจากทีพ่ักพาท่านเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว จากนัน้พาท่านเทีย่วชม ทะเลสาบ

สุรยินัจนัทรา  เป็นทะเลสาบน ้าจืดจากธรรมชาตทิี่ใหญ่ที่สุดของเกาะไตห้วัน ตัง้อยู่ในภูเขาของ
มณฑลหนานโถว (Nantou County) พืน้ทีต่อนกลางของเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นความสวยงามจนไดรั้บ
การขนานนามว่าเป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน” จุดเด่นคอืพืน้น ้าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่งประกายพรอ้ม
ฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปดว้ยพืน้ที่ป่าเขยีวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์และภูมอิากาศทีเ่ย็นสบาย
ตลอดทัง้ปี เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศยอดนยิมอกีแหง่หนึง่ของชาวไทเป  

กลางวัน ทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี
จากนัน้พาท่านไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัเหวนิหวู ่ เป็นทีต่ัง้ของเทพเจา้แหง่ปัญญาขงจือ้ และเทพเจา้
แห่งความซือ่สัตยก์วนอ ูอยา่พลาดชมสงิโตหนิออ่น 2 ตัวทีต่ัง้เด่นเป็นสงา่อยูห่นา้วัด ทีม่มีลูค่าถงึ 1 
ลา้นเหรยีญไตห้วันเชยีว – จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.)   

ค ่า อสิระอาหารค ่ายา่นซเีหมนิตงิ 
เขา้พกัที ่โรงแรม GREEN WORLD ZHONGHUA / หรอืเทยีบเทา่  
 

 
HIGHLIGHT 

MEAL HOTEL 
*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

12/10/65 
สนามบินนานาชาตดิอนเมือง  กรุงเทพฯ -ไต้หวนั (IT506 19.00-00.10) 
(ไม่มไีกด์)    CU HOTEL หรือเทียบเท่า 

13/10/65 
(มไีกด์) ไทเป - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วดัเหวนิหวู่ - แวะ
ชิมชาอู่หลง - ไทเป      

GREEN WORLD 
ZHONGHUA หรือเทียบเท่า 

14/10/65 
(ไม่มไีกด์) อสิระเทีย่วและช้อปป้ิงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (บัตรรถไฟฟ้า
แบบ1วนัท่านละ1ใบ) – แนะน าเส้นทางดงันี ้อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตลาด
ปลาไทเป –  ตกึไทเป 101 – วดัหลงซาน ฯลฯ 

   
GREEN WORLD 

ZHONGHUA หรือเทียบเท่า 

16/10/65 
(ไม่มไีกด์)รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ  
(IT505 15.30-18.20)    - 
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DAY3 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. อสิระเทีย่วและชอ้ปป้ิงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วันท่านละ1ใบไม่

สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได)้ – แนะน าเสน้ทางดังนี้ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป –  
ตกึไทเป 101 – วดัหลงซาน ฯลฯ（อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็น） 

เขา้พกัที ่โรงแรม GREEN WORLD ZHONGHUA / หรอืเทยีบเทา่  
  

 
 
DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

อสิระชอ้ปป้ิง – กนิเทีย่วตามอธัยาศยั – เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรม 
11.30น.   รถมารับทา่นจากโรงแรมเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน - เชค็อนิ 
15.30น.   เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่ IT505 
18.20น.   เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

******************** 
 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น 

เด็กอาย2ุ-12ปี 

มเีตยีงและไมม่เีตยีง 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

ทา่นละ 

12-15 ตลุาคม 2565  13,900 13,900 4,000 

 
ตารางบนิ สายการบนิ Tigerair Taiwan 

 

ขาไป :    ออกจากทา่อากาศยานดอนเมอืง DMK-TPE IT506 19.20-00.10 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน(ไทเป ) TPE-DMK IT505 15.30-18.20 

 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าทีถื่อพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน** 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
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คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนออกเดินทำง (โดยไม่มีหวัหนำ้ทวัร์) 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ท่ำนตอ้งเดินทำงไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น) เสน้ทำงกรุงเทพฯ – ไตห้วนั– กรุงเทพฯ 
 ค่ำภำษีสนำมบินและค่ำภำษีน ้ำมนัตำมรำยกำรทวัร์บริษทัฯ หำกทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมจำกวนัดงักล่ำว   
 ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็จำกท่ำนตำมควำมเป็นจริง   
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำ 20 กิโลกรัม และรวมน ้ำหนกักระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง 10 กิโลกรัม 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆตำมระบุไวใ้นรำยกำร(ไม่สำมำรถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจำกบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนำ้) 
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร ตำมกฎหมำยไม่อนุญำตใหข้บัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั 
 ค่ำประกันกำรเดินทำงส ำหรับประกันกำรเดินทำงบริษัทฯได้จัดท ำแผนประกันภัยกำรเดินทำงส ำหรับผูเ้ดินทำงไป

ต่ำงประเทศ กบั MSIG  แบบแผนประกนัภยักำรเดินทำง ESAY VISA ( ส ำหรับเดินทำงในเอเชีย) โดยแผนประกนัจะ
ครอบคลุมกำรรักษำกรณีลูกคำ้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่ำงๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภำยในวนัเดินทำง  

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำงหรือค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นใบอนุญำตเขำ้-ออกเมืองส ำหรับคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำท่ีโรงแรม 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถ ค่าทปิไกด์ 1000 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง  
เง่ือนไขการให้บริการ 
 การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมจี านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยนท์วัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทำงบริษทัจะท ำกำรแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำงประมำณ 

10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ถึง15ท่ำนและท่ำนยงัประสงคเ์ดินทำงต่อ) 

โดยทำงบริษทัจะท ำกำรแจง้ใหท่้ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้ 
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่าทัวร์เตม็จ านวน ท่านละ 13,900 บาท   กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
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**ส าคัญ** ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตผูเ้ดินทำง (จะตอ้งมีอำยเุหลือมำกกวำ่ 6 เดือนก่อนหมดอำยนุบัจำกวนัเดินทำงไป-กลบัและ
จ ำนวนหนำ้หนงัสือเดินทำงตอ้งเหลือวำ่งส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต ่ำกวำ่ 3หนำ้) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทำง
บริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำย ุ** กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลกัฐำนกำรโอนเงินมดัจ ำ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่ำทวัร์โดยหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จำกยอดท่ีลูกคำ้ช ำระมำ และเกบ็ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง(ถำ้มี) 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ ำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่ำทวัร์โดยหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง(ถำ้มี) 
*ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ำวีซ่ำ และค่ำใชจ่้ำยจ ำเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ : กรุณำอ่ำนรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เพ่ือควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งท่ำนลูกคำ้และบริษทั ฯ 
และเม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเกบ็ค่ำน ้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุ

งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรนำส่ิงของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  

7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยืนยนัจำกบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอำจจะปรับเปล่ียนตำมท่ีระบุในโปรแกรม  

8. กำรจดักำรเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในกำรจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขำ้พกั  โดยมีหอ้งพกัส ำหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอำจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัควำมพร้อมใหบ้ริกำรของโรงแรม และ

ไม่สำมำรถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณำแจง้บริษทัฯ อยำ่งชำ้ 10 วนัก่อนกำรเดินทำง 

มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สำมำรถจดักำรใหล่้วงหนำ้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำม

โดยผูมี้อ  ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนั้น 
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11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนต่ำงๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำง

ไม่ผำ่นกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุก

ประเทศในรำยกำรท่องเท่ียว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำร

เดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. หำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหนำ้เตม็ 100%ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมดัจ ำแลว้ ถำ้ผูจ้องยกเลิก
จะไม่มีกำรคืนค่ำมดัจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเล่ือนกำรเดินทำง ผู ้
จองจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตัว๋หรือขอคืนค่ำทวัร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได ้ 
เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพนัธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) กบัประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

ระหว่างประชาชนไต้หวนักบัไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วซ่ีา) เข้าไต้หวนัให้กบัคน

ไทย โดยมีผลบังคับใช้ในวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ถึง วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 1 ปี โดย

สามารถพ านักในไต้หวนัได้ 14 วนั รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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