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07.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิเวยีตเจ็ทแอร ์VIETJET (VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั โดย เทีย่วบนิที ่VZ 562 (ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-

กลบั) 

 
 

 

14.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่

ไตห้วนั เร็วกกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

จากนัน้ เดนิทางสู ่เสน้ทางรถไฟสายเกา่สายผงิซ ีเสน้ทางสายรถไฟสายสัน้ๆ ทีย่ังคงความเป็นอดตี

ทั้งในส่วนของอาคารบา้นเรือนและสถานีรถไฟไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ดว้ยระยะทางประมาณ 30 

กโิลเมตรขนาดรางรถไฟคอ่นขา้งแคบ เปิดใหบ้รกิารตัง้แตย่คุทีป่ระเทศญีปุ่่ นเขา้มาปกครองชว่งปี 

1921 ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางขนสง่ถ่านหนิจากการท าเหมอืงแร่แตปั่จจบุันทางรัฐบาลไตห้วันได ้

มกีารพัฒนาจนกลายเป็นเสน้ทางการทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ถงึแมว้า่จะเป็นเสน้ทางรถไฟสายเกา่

ทีม่อีายเุกอืบ 100 ปีแตส่ภาพของรถไฟและเสน้ทางทีเ่ปิดใหบ้รกิารยังสมบรูณ์พรอ้มใชง้านเสมอ 

เสน้ทางสายผงิซเีริม่เป็นทีน่ยิมตัง้แตปี่ 2011 เนื่องจากภาพยนตรรั์กโรแมนตกิชือ่ดังของไตห้วัน 

“You Are the Apple of My Eye”ไดม้าใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าฉากส าคัญของหนังสถานีซอืเฟ่ิน

สถานียอดฮติของเหล่านักท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผูค้นนิยม ปลอ่ยโคมลอยกระดาษ 

(รวมคา่โคมกระดาษ 1 โคม ตอ่ 4 ท่าน) ลักษณะเด่นของซอืเฟ่ินคือมเีสน้ทางรถไฟที่ตัง้

คู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟ่ินใหค้วามรูส้ ึกคลา้ยกับตลอดร่มหุบของบา้นเรา ทั้งยังมี

ความส าคัญทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมในอดตีของไตห้วันเป็นอยา่งมาก ภายในตัวเมอืง

เต็มไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นขายของทีร่ะลกึและอืน่ๆ ทีน่่าสนใจอกีมากมาย 

วนัแรก สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไตห้วนั • ไทเป •  ปลอ่ยโคมเสน้ทาง

รถไฟสายเกา่สายผงิซ ี• ถนนโบราณจิว๋เฟ่ิน • แชน่ า้แร ่    
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จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิว่

เ ฟ่ิ น  Jiufen Old Street หมู่ บ ้า น

โบราณบนไหล่เขาซึง่ในอดตีเคยเป็น

แหล่งขุดทองชือ่ดังของไตห้วัน เมื่อ

กาลเวลาผ่านไปเหลอืเพียงบา้นเรือน

แ บ บ เ ก่ า เ ป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใ จ ใ ห ้

นักท่องเทีย่วมาเยอืน ชมรา้นรวงต่างๆ

ทัง้รา้นน ้าชา รา้นขายขนม และ ของที่

ระลกึ ชมววิทวิทัศนข์องบา้นโบราณซึง่

ประดับดว้ยโคมไฟสตีา่งๆและตรอกซอยเล็กๆทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ และนักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก 
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ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ จิว่เฟ่ิน 

จากน ัน้ น าท่านเขา้พักที่ The Loft Seaside Hotel หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว* เมอืงไทเป มาตรฐาน

ไตห้วนั 

ใหท้่านแช่น า้แร่ภายในหอ้งพกัแบบส่วนตวั เพือ่ผ่อนคลายอาการเหนือ่ยลา้จากการ

เดนิทางตามอธัยาศยั 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่าน ัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่1) 

วนัทีส่อง อทุยานแหง่ชาตเิยห่ล ิว่ • เมอืงหนานโถว • รา้นชา • ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

•            วดัพระถงัซ าจ ัง๋ • วดัเหวนิหวู ่• เมอืงเจยีอี ้    (เชา้/

กลางวนั/เย็น)    

 

 



 
 BT-TPE62_VZ_TAIPEI NANTOU TAICHUNG ALISHAN NOV22-MAR23  จากนัน้ น าท่านชม อุทยานแห่งชาตเิย๋หล ิว่ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศ

ไตห้วนัลักษณะเป็นแหลมยืน่ลงไปในทะเล เกดิขึน้จากการเคลือ่นทีข่องแผนเปลอืกโลก โดดเดน่

ดว้ยหนิแปลกตารปูร่างตา่งๆ ซึง่เกดิจากการกัดเซาะของน ้าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี ่หนิ

รูปเศยีรพระราชนิีอลธิซาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมังกร และฟอสซลิของสัตวท์ะเลดกึด าบรรพ์ 

ทา่นจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิคน ้าทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา 

  

 

   

จากนัน้  เดนิทางสู่เมอืงหนานโถว (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) น าทา่นชมิชาอูห่ลง และ

ชมการสาธติการชงชาแบบต่างๆ เพือ่ใหท้่าน

ไดช้งชาอย่างถูกวธิีและไดรั้บประโยชน์จาก

การดื่มชา ทัง้ชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจาก

เมอืงฮัวเหลยีน และเลอืกซือ้ชาอูห่ลงทีข่ ึน้ชือ่

ของไตห้วนัไปเป็นของฝากและดืม่ทานเอง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร 

พเิศษ!! เมนปูลาประธานาธบิด ี(มือ้ที ่2) 
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จากน ัน้ น าท่านลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยินัจนัทราหรอื SUN MOON LAKE แหลง่น ้า

จืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไตห้วัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของ

ทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ ทศิตะวันตกของทะเลสาบมลีักษณะคลา้ยพระจันทร ์

ทะเลสาบสรุยิันจันทราเกดิจากการสรา้งเขือ่นกักเก็บน ้าท าใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมคีวามสูง

เหนือระดับน ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู จงึมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีและน ้า

ในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากไดรั้บการดแูลเรือ่งความสะอาดและมลพศิอยา่ง

เคร่งครัด จากน ัน้ น าท่านสกัการะอฐัขิองพระถงัซ าจ ัง๋ ณ วดัพระถงัซ าจ ัง๋หรอื วดัสวนกวง 

ตัง้อยู่บนเนินเขารมิทะเลสาบสรุยิันจันทรา ชือ่ของพระในสมัยราชวงศถั์งทีเ่ดนิทางไปอัญเชญิ

พระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพูทวปีเดมิอัฐขิองท่านทางการประเทศญีปุ่่ นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้

และไดแ้บง่มอบใหก้ับประเทศไตห้วนั ปัจจบุันอัฐขิองทา่นไดเ้ก็บรักษาไวท้ีน่ี่ 
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วดัเหวนิหวู ่หรอื วดักวนอ ูวดัแหง่นี้

เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่ นสรา้งขึน้

หลังจากท าการสรา้งเขือ่นท าใหว้ัด

เ ก่ า  2  วั ด  จมอยู่ ไ ต เ้ ขื่อ น  ก า ร

ออกแบบของวัดเหวนิหวู่โครงสรา้ง

คลา้ยกับพระราชวังกูก้ง ของประเทศ

จีน ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้

กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซือ้สตัย ์และ

คุณธรรม การขอพรจากองคเ์ทพ

กวนอ ูณ วดั เหวนิหวูน่ ี ้ชาวไตห้วนัจะนยิมแขวนกระด ิง่ลมเพือ่เป็นการสกัการะองคเ์ทพ

เจา้กวนอ ู

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเจยีอี ้(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค า่   บรกิารอาหารค า่  ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! เมน ูบฟุเฟตช์าบไูตห้วนั (มือ้ที ่3) 

ทีพ่กั  น าทา่นเขา้พกัที ่Tsun Huang Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว* เมอืงเจยีอี ้มาตรฐาน

ไตห้วนั 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่น ัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกั

จะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั)  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่4) 

จากน ัน้ เดนิทางขึน้ เขาอทุยานอาลซีาน อทุยานทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในเกาะไตห้วนั น า

ทา่นเดนิชมอทุยาน ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายหุลายรอ้ยปี ไปจนถงึอาย ุ

2,500 ปีและชมสวนดอกไมต้ามฤดกูาล จากนัน้ สกัการะเจา้พอ่เสอื ณ ศาลเจา้พอ่เสอืกลาง

อทุยานอาลซีาน  น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณชมอทุยาน (รวมคา่รถไฟ 1 เทีย่ว) ผา่นเสน้ทางป่า

สน ใหท้่านเพลดิเพลนิกับบรรยากาศของอทุยานทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้าม

ฤดกูาล 

วนัทีส่าม น ัง่รถไฟอาลซีาน • เมอืงไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจีย๋  

           (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124    
ดไูบมอลล ์                      (-/บนเครือ่ง/เย็น) 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) 

 น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงไถจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เดนิทางสู่รา้น MIYAHARA ICE CREAM (มยิาฮา

รา่)  

★★พิเศษให้ท่ านได้ชิม ไอศกรีมท่ านละ  1 

SCOOP★★สดุยอดรา้นของหวานเมอืงไถจง ทีม่ดีทัีง้

ความสวยและความอรอ่ย เป็นรา้นไอตมิและรา้นอาหาร

ชือ่ดังของเมอืงไถจง เดมิทีรา้นนี้เป็นโรงพยาบาลตา 

ตอ่มาไดด้ัดแปลงเป็นรา้นอาหารและขายของฝาก แต่

ยังคงกลิน่อายความลกึลับของโรงพยาบาลดว้ยการตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขาย

เฉพาะตัวนีท่ าใหร้า้น Miyahara ดงึดดูลกูคา้อยา่งไมข่าดสาย 
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ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย๋  

น าท่านเดนิชอปป้ิง ตลาดกลางคนืที่

ใหญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั ฟ่งเจีย๋ไนทม์า

เ ก็ต  ถนนคนเดินของ เมือ งไถจง 

สถานที่แห่งนี้ต ิดกับมหาวทิยาลัยฟ่ง

เจี๋ยท าใหม้นัีกศกึษาของมหาวทิยาลัย

ม า เ ดิน เ ป็ น จ า น ว น ม า ก  มี ส ิน ค ้า

หลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกสรร ส่วน

ใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทัง้มือ้หลัก

และอาหารทานเลน่ เชน่ ไกท่อดฮอทส

ตาร ์ชานมไขม่กุ มันทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ 
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ทีพ่กั  เขา้สูท่ ีพ่กั Park Lane Inn Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงไถจง มาตรฐานไตห้วนั 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่น ัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกั

จะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

เดนิทางสู ่ หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุสงครามกลางเมอืงของจนีทีล่ีภั้ยมาอยูก่ัน

ที่ไตห้วัน ซึง่สรา้งขึน้อย่างง่ายๆจากวัสดุท่ัวไป แต่ไดรั้บการเพน้ท์เป็นลวดลายต่างๆดว้ยสสีัน

สดใสตามผนังและก าแพงในหมูบ่า้นจนเป็นทีส่นใจของบคุคลท่ัวไปท าใหม้ชีือ่เสยีงจนกลายเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไถจงไปในทีส่ดุ 

วนัทีส่ ี ่      หมูบ่า้นสายรุง้ • ไทเป • รา้นพายสปัปะรด • อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค • วดัหลง

ซาน • ตลาดซเีหมนิตงิ        (เชา้/

กลางวนั/-) 
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จากน ัน้ น าท่านแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรด รา้นนี้เป็นรา้นซึง่ไดก้ารรับรองคณุภาพจากการท่องเทีย่ว

แหง่ประเทศไตห้วัน และราคายอ่มเยาปลอดภาษี สนิคา้แนะน าไดแ้ก ่ขนมพายสับปะรดขนมพาย

เผอืก หมแูผน่ ขา้วตังสาหรา่ย 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7) 

จากน ัน้ น าท่านชมอนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลกึ

ถงึท่านอดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวม ประวัต ิ ของใชส้ าคัญ รถ และ จ าลองหอ้งท างานของ

ท่าน เจยีง ไค เช็ค และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คอื การชม การเปลีย่นเวรยาม

ของทหารรักษาการรปูปั้นส ารดิ ทา่นเจยีงไคเช็ค ซึง่จะเปลีย่นเวรทกุๆชัว่โมง 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
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จากน ัน้ เดินทางสู่วดัหลงซาน (Lungshan Temple) หรือ  เหมงเจีย  หลงซาน(Mengjia 

Longshan) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมชีือ่เสยีงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมอืงไทเป ตัง้อยู่ใน

แถบย่านเมอืงเก่า มอีายุเกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจีนชาวฝูเจี๊ ยนช่วงปีค.ศ. 1738  

เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้น

สถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจนีแต่มลีูกผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคน

เรยีกกันวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป 

แต่เดมิสรา้งขึน้เพือ่สักการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของ

ชาวจีนอกีมากกว่า 100 องค ์โดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจา้แม่ทับทมิ ที่

เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สัตยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเยว่เ์หลา่ 

หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 
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ค า่ น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดซเีหมนิตงิ

(Ximending) หรือที่คนไทยรูจั้ก

กันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป

เป็นย่านชอปป้ิงของวัยรุ่นและวัย

ท างานของไตห้วัน ยังเป็นแหล่งช

อปป้ิงของนักท่องเที่ยวดว้ยเช่นกัน 

ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่ง

โซนเป็นสตี่างๆ เชน่ แดง เขยีว น ้า

เงนิ โดยสังเกตจากเสาขา้งทางจะมี

การระบุหมายเลยและท าสไีวอ้ย่างเป็นระเบยีบ รา้นคา้แนะน าส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทย ซึง่

ร า ค า ถู ก ก ว่ า ไ ท ย ป ร ะ ม า ณ  3 0  % ไ ด ้ แ ก่  ONITSUKA TIGER,NEW 

BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซึง่รวมสนิคา้รุน่หายากและราคาถกูมากๆ 
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ค า่  เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิ 

ทีพ่กั  เขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Papa Whale 4* หรอืเทยีบเทา่ ณ เมอืงไทเป มาตรฐานไตห้วนั 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่น ัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกั

จะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

จากนัน้  น าท่านแวะชมของที่ระลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE) ซึง่ท าเป็นเครื่องประดับทัง้

สรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซึง่มกีารฝังแร่Germanium ลงไปมคีณุสมบัต ิลดผลกระทบจากรังสจีาก

อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสป์รับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ 

ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร ์ลดระยะเวลาฟ้ืนตัวหลังเจ็บป่วยใหส้ัน้ลงและภายในศนูยแ์หง่นีย้ังมี

ผลติภัณฑเ์ครื่องประดับจากปะการงัสแีดง อัญมณีล ้าค่าจากใตท้ะเลของใตห้วัน ทัง้จี้ประดับ 

แหวน ต่างๆ ทัง้ยังมปีะการังแดงเป็นตน้ ซึง่เป็นของประดับบา้นชาวไตห้วันซึง่เป็นสิง่แสดงถงึ

บารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 

จากนัน้ น าท่านถ่ายรูปชม ตกึไทเป 101 (ไมร่วมบตัรข ึน้ช ัน้ 89) ตกึระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป 

และเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดรั้บรางวัล “ผูน้ า

การออกแบบพลังงานและสิง่แวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 101 ชัน้ และ ชัน้ใต ้

ดินอีก 5 ชั ้น ชั ้น 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ และรา้นอาหารชั ้นน าเช่น DIN TIA FUNG 

DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตกึยังมลีฟิตท์ีเ่ร็ว

ที่สุดในโลก โดยกนิเนสสเ์วลิดเ์รคคอร์ด(Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 

เมตรตอ่นาท ีใชข้ ึน้จากชัน้ 5 ไปยัง ชัน้ 88 โดยใชเ้วลาเพยีง 37 วนิาทเีทา่นัน้ 

 

วนัทีห่า้      ศนูย ์Germanium และ ปะการงัแดง • ตกึไทเป 101 • สนามบนิเถาหยวน •  

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ          

  (เชา้/-/-) 

        

 



 
 BT-TPE62_VZ_TAIPEI NANTOU TAICHUNG ALISHAN NOV22-MAR23  

 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

15.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์VIETJET (VZ)  

เทีย่วบนิที ่VZ 563 

18.25 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 

*********************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

มหศัจรรย.์.ไตห้วนั ไทเป เทีย่วครบ เทีย่วครบทกุไฮไลท ์   
บนิ VZ  5 วนั 4 คนื 
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วนัเดนิทาง 
จ านวนตอ่
กรุป๊ 

ผูใ้หญ ่ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

17 – 21 พ.ย. 65 30+1 19,999 18,999 3,500 

18 – 22 พ.ย. 65 30+1 19,999 18,999 3,500 

02 – 06 ธ.ค. 65 
*วนัหยดุ* 

30+1 23,999 22,999 3,500 

03 – 07 ธ.ค. 65 
*วนัหยดุ* 

30+1 23,999 22,999 3,500 

08 – 12 ธ.ค. 65 
*วนัรฐัธรรมนญู* 

30+1 23,999 22,999 3,500 

09 – 13 ธ.ค. 65 
*วนัรฐัธรรมนญู* 

30+1 23,999 23,999 3,500 

15 – 19 ธ.ค. 65 30+1 20,999 19,999 3,500 

16 – 20 ธ.ค. 65 30+1 20,999 19,999 3,500 

22 – 26 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

23 – 27 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

25 – 29 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

26 – 30 ธ.ค. 65 30+1 25,999 24,999 3,500 

05 – 09 ม.ค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

06 – 10 ม.ค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

19 – 23 ม.ค. 66 30+1 21,999 20,999 3,500 

20 – 24 ม.ค. 66 30+1 21,999 20,999 3,500 

26 – 30 ม.ค. 66 30+1 26,999 25,999 3,500 

27 – 31 ม.ค. 66 30+1 26,999 25,999 3,500 

02 – 06 ก.พ. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

10 – 14 ก.พ. 66 30+1 22,999 21,999 3,500 

16 – 20 ก.พ. 66 30+1 22,999 21,999 3,500 

17 – 21 ก.พ. 66 30+1 22,999 21,999 3,500 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 66 30+1 16,999 16,999 3,500 
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27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 66 30+1 16,999 16,999 3,500 

02 – 06 ม.ีค. 66 
*วนัมาฆบชูา* 

30+1 23,999 22,999 3,500 

03 – 07 ม.ีค. 66 
*วนัมาฆบชูา* 

30+1 23,999 22,999 3,500 

09 – 13 ม.ีค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

10 – 14 ม.ีค. 66 30+1 19,999 18,999 3,500 

16 – 20 ม.ีค. 66 30+1 20,999 19,999 3,500 

17 – 21 ม.ีค. 66 30+1 20,999 19,999 3,500 

 
**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

 
 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหนา้งานโดยค านงึถงึประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั** 
 

**กรณีพกั 3 ทา่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง เนือ่งจากหอ้งพกั 3 ทา่น มจี านวน
จ ากดั** 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครื่องบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบนิ VIETJET (VZ) อยู่ต่อ

ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋วไมส่ามารถระบทุีน่ั่งได ้ เป็นตั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้



 
 BT-TPE62_VZ_TAIPEI NANTOU TAICHUNG ALISHAN NOV22-MAR23   ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 4 คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้ง

เดีย่ว) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เครื่อง Hand 

Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ  (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทยตามรายการระบ ุ

 ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่

ไดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครอง

โรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรับชาวตา่งชาต ิ

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซัก

รดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัด

หยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน

ทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื ไตห้วนัมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/

หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขับรถ,ผูช้่วยคนขับรถ 1,200 NT/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบ

ธรรมเนยีมของประเทศ) (ยกเวน้เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปีบรบิรูณ์) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิคะ่) 

**ขณะนีนั้กทอ่งเทีย่วชาวไทยไดรั้บการยกเวน้การท าวซีา่หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลับมายืน่วซีา่เขา้-ออกปกต ิ

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่ ตามทีส่ถานทตูก าหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร)** 

**กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงนิ** 
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การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 10,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการ

เดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ช่วงเทศกาล,วันหยุด

นักขตัฤกษ์ กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหทั้ง้หมด โดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขัตฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน จะคนืเงนิคา่มัด

จ าใหทั้ง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมดไมว่า่กรณีใด 

ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มัดจ าใหทั้ง้หมด ยกเวน้

ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไข

ใดๆทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท า

การเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทาง และมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิ์

เลือ่นวันเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วันก่อนการ

เดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่ก

ครัง้กอ่นท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

และหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่านจองทัวร ์มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไม่สามารถจัดการได ้

ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ

ในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของ

บรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรทั์ง้หมด 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ใน

กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการ

บนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไดห้ากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงนิ

แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 
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ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่า

ทัวรทั์ง้หมด 

  

  

  

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระท่ังตราป๊ัมลาย

การต์นู ทีไ่มใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการ

เดนิทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทัวรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการ

ควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ

ใดๆทัง้ส ิน้ 

 ภาพทีใ่ชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 การท่องเที่ยวประเทศไตห้วันนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วดังกลา่ว คอื รา้นสับประรด,รา้นชา,รา้นสรอ้ย เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ย

คา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 

 

 

 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศไตห้วนั 

 หอ้งพักแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น  

(Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกันบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่ับ 1 เตยีงเสรมิ 

   โรงแรมในไตห้วนัหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้าบางโรงแรมแต่ 

ละชัน้จะม ี เพยีงไม่กีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพักอาจจะไม่ไดต้ดิกันและ

อาจจะไดค้นละชัน้และบาง โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ ึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่ง

ถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัใน

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