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  HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทียบเท่า 3 ดาว B L D 

12/10/65 สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ -ไต้หวัน (IT506 19.20-00.10)    
CU HOTEL  
หรือเทียบเท่า3* 

13/10/65 
ไทเป- หนานโถว -วัดจงไถฉาน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – 
 วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง  - ตลาดฟงเจ่ียไนท์มาเก็ต   

✓ ✓  
BEACON HOTEL    
หรือเทียบเท่า4* 

14/10/65 
ไทจง - ไทเป - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร)- ร้านพายสับปะรด - ร้าน
สร้อยข้อมือ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

✓ ✓  
GREEN WORLD HOTEL 

หรือเทียบเท่า3* 

15/10/65 
ไทเป - วัดหลงซาน -ตลาดปลาไทเป- สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ 
 (IT505 15.30-18.20) ✓   - 

WONDERFUL TAIWAN 

เช็คอนิแหล่งท่องเท่ียวสุดชิคไต้หวนั     

4 วนั 3 คืน 

 
6 DAYS 4 NIGHTS 

 

ราคาเร่ิมต้น 

15,900.- 
บาท / ท่าน              เดินทางวนัที่  12-15 ตุลาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่12/10/65 สนามบินนานาชาติดอนเมือง  กรุงเทพฯ - ไต้หวัน  (IT506 19.20-00.10)       (-/-/-) 

16.30 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 โดยสายการบิน 
TIGERAIR TAIWAN พบเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 

19.20 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดย สายการบิน TIGERAIR TAIWAN เท่ียวบินท่ี  IT506  
(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองระหวา่งเดินทาง)  

00.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นพาท่าน
เดินทางสู่ท่ีพกั 

ที่พกั      พกัที่ CU HOTEL   หรือเทียบเท่า 3 *  
 

วันที่13/10/65 ไทเป- หนานโถว - วัดจงไถซานซ่ือ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ -แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง - 
ตลาดฟงเจ่ียไนท์มาเก็ต                                                                                                                                       ( B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  วัดจงไถฉาน ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสาม

ของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต  วดัจงไถฉาน เป็นวดัพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ้นในเดือน
กนัยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นสถานท่ีส าหรับจาริกแสวงบุญของชาวไตห้วนั อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ท่ีมีห้องเรียน
หลายพนัหอ้งเพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาพระธรรมและไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  ทนัทีท่ีเดินทาง
มาถึงหน้าทางเขา้ตวัอาคารก็สัมผสัไดถึ้งความอลงักาลของตวัอาคารท่ีบุดว้ยหินอ่อนโดยรอบและประตูทางเขา้ ดา้น
ในอาคารก็ท าจากทองแดงกวา่ 200 ตนัซ่ึงวิศวกรเขาออกแบบกลไกดา้นในใหส้ามารถผลกัเปิดปิดประตูไดใ้ชเ้พียงคน
ออกแรงผลกัเพียงคนเดียว   เป็นวดัท่ีไดรั้บความเล่ือมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทัว่โลก   จากนั้นน าท่านกราบ
ไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดบุ๋นบู้ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย ์
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั และน าท่านนมสัการ ศาลเจ้าขงจ้ือ 
และ ศาลเจ้ากวนอู  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ อาหารจีนไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานว่างดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั ตั้งอยูใ่นเขตของซนัมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนั  ไดก่้อตั้ง
ขึ้นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000  เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร  มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็น
ทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซับซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละ
พระจนัทร์เส้ียว  ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะว่า  “สุริยนัจนัทรา”  พาทุกท่านชิมชาอู่หลง ชาท่ีมีช่ือเสียงของเกาะ
ไตห้วนั และปลูกมากในเมืองหนานโถว  จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง เมืองซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบั  3 ของ
เกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึงท าให้เมืองน้ีมี
ความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา  

ค ่า อิสระอาหารค ่า ณ  ตลาดฟงเจ่ียไนท์มาเก็ต    



น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฟงเจ่ียไนท์มาเก็ต   ตลาดนดักลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง  ใหท่้านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิง 

เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอน   

 
ที่พกั      พกัที่ BEACON HOTEL   หรือเทียบเท่า 4*  
 

วันที่14/10/65 ไทจง - ไทเป - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร) - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ร้านสร้อยข้อมือ - 
                            ช้อปป้ิงซีเหมินติง                                                                                                                                                 (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่  ไทเป ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม  จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่  ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)  ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดย
หลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ 
และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุด
แห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่านใด
สนใจขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวชั้น 89 ติดต่อกบัไกด์)   ให้ทุกท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปป้ิงขนมของฝากท่ีขึ้นช่ือของ
ไตห้วนั  ไม่วา่จะเป็น พายเค้กสับปะรด  ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ ชาบูไต้หวัน TAKAO SHABU SHABU 
บ่าย จากนั้นพาทุกท่านเท่ียวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซ่ึงตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ย

วิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม ประกอบด้วยอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงมากของเมืองไทเปดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ  แวะชมศูนย ์สร้อยสุขภาพ 
(เจอมาเนี่ยม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรังสี ช่วยการ
ไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไต้หวนั
ตั้งแต่โบราณ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ณ  ตลาดซีเหมินติง 
จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป ถา้จะ

เทียบกบับา้นเราก็คงเทียบไดก้บัยา่นสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตลไ์ตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่ น สินคา้รุ่น

ใหม่ทนัสมยัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผา้แฟชัน่แลว้ ซีเหมินติงยงัเป็นโซนท่ี

มีอาหารหลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ 



 
ที่พกั     พกัที ่GREEN WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า 3*    
 

วันที่12/10/65 ไทเป -วัดหลงซาน-ตลาดปลาไทเป- สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ (IT505 15.30 - 18.20)                           (B/L/-)                                                             

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซ่ือ หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัหลงซนัซ่ือถูกท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายยบัเยิน แต่ปรากฏวา่ "พระโพธิสัตว์
กวนอิม" ท่ีสถิตอยู่ดา้นในนั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ยิ่งท าให้ผูค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหวม้ากขึ้นๆในทุก
วนั นอกจากจะมี "พระโพธิสัตวก์วนอิม" เป็นพระประธานหลกัแลว้ ดา้นหลงัของพระอุโบสถยงัมีเทพเจา้ต่างๆของ
ลทัธิเต๋าอีกนบัหลายสิบองค ์มีผูก้ล่าวไวว้า่วดัหลงซันซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้องคต์่างๆไวม้ากท่ีสุดแห่ง หน่ึงของไตห้วนั 
โดยเฉพาะ ผูเ้ฒ่าจนัทรา เทพพ่อส่ือในต านานจีน ของวดัแห่งน้ีจะมีผุค้นมาขอเร่ืองคู่ครองมากเป็นพิเศษ (พิเศษ:มีไกด์
ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าขั้นตอนการเส่ียงทายขอคู่กบัผูเ้ฒ่าจนัทรา)  จากนั้นพาท่านเท่ียวชม ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish 
Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั และกลายเป็นแลนด์มาร์กอีกหน่ึงแห่งของไต้หวนั 
เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญ่ีปุ่นขนาดใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผกั, ผลไมแ้ละขนมต่างๆ ท่ีจดั
ให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจ านวนมากมายภายใตห้ลงัคาเดียวกนั ทั้งน้ีคุณสามารถเลือกของสดจาก
โซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกไดต้ามใจชอบ รับประกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดท่ีจะท าใหคุ้ณ
ลืมภาพตลาดสดแบบเดิมๆ ไปไดเ้ลย   

กลางวัน อิสระอาหารค ่า ณ  ตลาดปลาไทเป 
 ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.30 น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เท่ียวบินท่ี IT506 

(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองระหวา่งเดินทาง) 
18.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 

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



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

12-15 ต.ค. 65 15,900 15,900 4,000 
 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าท่ีถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น** 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยไมมี่หวัหนา้ทวัร์มีไกดไ์ทยรอรับท่ีสนามบินไตห้วนั) 

 

อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ท่านตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ – ไตห้วนั– กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์บริษทัฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวนัดงักล่าว   
 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋า 20 กิโลกรัม และรวมน ้าหนกักระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 10 กิโลกรัม 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุไวใ้นรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั 
 ค่าประกนัการเดินทางส าหรับประกนัการเดินทางบริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั 

MSIG  แบบแผนประกนัภยัการเดินทาง ESAY VISA ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย) โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณี
ลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวนัเดินทาง  

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1000 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง  
 
 
 
 



เง่ือนไขการให้บริการ 
❖ การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทางประมาณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย

ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
❖ ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
❖ การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 10,000 บาท   กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ี

เหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนั้นทางบริษทั
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

เง่ือนไขการยกเลิก 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั ฯ และ

เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  



7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี

ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งชา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่

ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. หากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่
มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่
สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ 
เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพนัธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กบัประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

ระหว่างประชาชนไต้หวันกบัไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กบัคนไทย 

โดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถพ านักใน

ไต้หวันได้ 14 วัน รายละเอียดที่เกีย่วข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป 

** รบกวนทุกท่านกรุณาเตรียมค่าทริปไกด์และคนขับรถ 4 วนั ** 
*** รวม 1000 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง *** 

 
  



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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