
BT-TPE63_CI_DEC22 
 
 

 

                  รหัสโปรแกรม : 25060 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BT-TPE63_CI_DEC22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BT-TPE63_CI_DEC22 
 

 

 

06.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ช ั้น 4  เคาท์เตอร์ J ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA 

AIRLINES (CI) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

 
10.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองไทเปโดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI834 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

15.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้  

(เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ั่วโมง)  

จากนัน้ เดนิทางเขา้สูเ่มอืงไทจง )ใช้เวลาเดนิทาง 2 ช ั่วโมง( น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหาร

ผา่นศกึในยุคสงครามกลางเมืองของจีนทีล้ี่ภยัมาอยูก่นัทีไ่ตห้วนั ซึง่สรา้งขึน้อยา่งงา่ยๆจากวสัดทุ ั่วไป แตไ่ดร้บั

การเพน้ท์เป็นลวดลายตา่งๆดว้ยสีสนัสดใสตามผนงัและก าแพงในหมูบ่า้นจนเป็นทีส่นใจของบุคคลท ั่วไปท าให้

มชีือ่เสยีงจนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดงัของเมอืงไทจงไปในทีส่ดุ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ● สนามบนิเถาหยวน)ไทเป( ● ไถจง ● หมูบ่า้นสายรุง้     )-/-/เย็น ( 
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ค ่า บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! สเตก๊จานรอ้น และ สลดับาร์บปุเฟ่ต์ 

ใหท้า่นไดเ้ลือกสรร หม ูไก ่เน้ือ ปลา และ บปุเฟ่ต์สลดับาร์ สามารถแจง้กบัหวัหน้าทวัร์ในวนัเดนิทางไดเ้ลยคะ่ 

ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดบั 4 ดาวประเทศไตห้วนั )เมืองไถจง( 

  

 

 

 

 

วนัทีส่อง ไถจง ● หนานโถว ● รา้นใบชา ● น ั่งกระเชา้สูห่มูบ่า้น 9 ชนเผา่ ● ล่องเรือทะเลสาบสรุยินัจนัรา ● วดั

พระถงัซ าจ ั๋ง ● วดัเหวนิหวู ่● ไถจง ● ตลาดฝงเจีย๋ ไนท์มาร์เก็ต     

        )เชา้/กลางวนั/เย็น ( 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ เดินทางสู่เมืองหนานโถว น าท่านชมิชาอู่หลง และ ชมการ

สาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธี

และไดร้บัประโยชน์จากการดืม่ชา ท ัง้ชาอูห่ลงจากอาลีซาน 

ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของ

ไตห้วนัไปเป็นของฝากและดืม่ทานเอง 

น าท่านสู ่ หมู่บ้านวฒันธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอ

โมซาน  )FORMOSAN ABORIGINAL 

CULTURE VILLAGE)  เ ป็นอีกหนึ่ ง จุด

ไฮไล ท์ ของไต้ห ว ัน  ที่ ร วบรวมคว าม

หลากหลายสีสรรไว้ในที่เดียว มีท ั้งหมู่บ้าน

วฒันธรรม 9 ชนเผ่า ต ัง้อยู่เมืองหนานโถว 

ซึ่งหมู่บ้านแห่งน้ีเป็นสถานที่ ที่จดัแสดงวิถี

ชีวิตและวฒันธรรมของชาวพื้นเมืองแบบ

ด ัง้เดมิ เช่น การเต้นร าแบบพื้นเมืองด ัง้เดิม 

การร้องร าท าเพลงและการจ าลองพิธีการแต่งงานแบบพื้นเมือง อีกท ัง้ยงัมีหมู่บ้านจ าลองของแต่ละชนเผ่า 

รวมถงึให ้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือของทีร่ะลกึ ณ รา้นขายของทีร่ะลกึ ของแตล่ะชนเผา่นอกจากน้ี ยงัมสีวนสนุกใหท้่าน

ไดส้นุกสนานท ัง้วนัอยา่งเต็มที ่ 

**ส าหรบัท่านทีต่อ้งการลงเล่นสวนน ้า กรุณาเตรียมชุดเปลีย่น 1 ชุดคะ่** 

สุดพิเศษ!! น าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่หมู่บ้านวฒันธรรมชนเผ่า ระหว่างที่โดยสารกระเช้าลอยฟ้า ท่านสามารถชมวิวได้ท ั่ว

ทะเลสาบสุรยินัจนัทราภายใน 7 นาที )รวมคา่นั่งกระเช้าแล้ว( 

  

  



BT-TPE63_CI_DEC22 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนูหมอ้นึ่งจกัรพรรด ิ 

หลงัอาหาร น าทา่น ลอ่งเรือชมความงามของทะเลสาบสรุยินัจนัทรา )SUN MOON LAKE( แหลง่น ้าจืดใหญท่ีส่ดุบน

เกาะไตห้วนั ทีม่าของชือ่ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา มาจาก ทศิตะวนัออกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระอาทติย์ 

และ ทศิตะวนัตกของทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบสรุยินัจนัทราเกดิจากการสรา้งเขือ่นกกัเก็บ

น ้าท าใหม้ขีนาดกวา้งขวาง และมคีวามสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสงู จงึมอีากาศ

เย็นสบายตลอดท ัง้ปีและน ้าในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด เน่ืองมาจากไดร้บัการดแูลเรือ่งความสะอาด

และมลพศิอยา่งเคร่งครดั 

น าทา่น สกัการะอฐัขิองพระถงัซ าจ ั๋ง ณ วดัพระถงัซ าจ ั๋ง หรือ วดัเสวียนกวง ต ัง้อยูบ่นเนินเขารมิทะเลสาบสุรยินัจนัทรา 

ชือ่ของพระในสมยัราชวงศ์ถงัทีเ่ดนิทางไปอญัเชญิพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพูทวีปเดมิอฐัขิองทา่นทางการ

ประเทศญีปุ่่ นเป็นผูเ้ก็บดแูลรกัษาไว ้และไดแ้บง่มอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปจัจุบนัอฐัขิองทา่นไดเ้ก็บรกัษาไว้

ทีน่ี่  
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จากนัน้ น าท่านสกัการะเทพเจ้ากวนอู ณ วดัเหวินหวู่

หรือ วดักวนอู วดัแห่งน้ีเป็นวดัใหม่ที่ทางการ

ญี่ปุ่ นสรา้งขึน้หลงัจากท าการสรา้งเขือ่นท าให้

วดัเก่า 2 วดั จมอยู่ไตเ้ขือ่น การออกแบบของ

วดัเหวนิหวู่โครงสรา้งคล้ายกบัพระราชวงักู้กง 

ของประเทศจีน ภายในวิหารประดษิฐานเทพ

เจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซ้ือสตัย์ และ

คุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วดั 

เหวนิหวู่น้ี ชาวไตห้วนัจะนิยมแขวนกระดิง่ลม

เพือ่เป็นการสกัการะองค์เทพเจ้ากวนอู   

จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลบัเมอืงไถจง น าทา่นเดนิช็อปป้ิงฝงเจีย๋ไนท์มาเก็ต)FENGCHIA NIGHT MARKET(ถนน

คนเดนิของเมอืงไถจง สว่นใหญจ่ าหน่ายอาหารตา่งๆ ท ัง้มือ้หลงั และอาหารทานเลน่ เชน่ ไกท่อดฮอทสตาร์ ชา

นมไขม่กุ มนัทอด อาหารป้ิงยา่ง ฯลฯ  
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไตห้วนั 

   

ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดบั 4 ดาวประเทศไตห้วนั )เมืองไถจง( 

 

วนัทีส่าม ไถจง ● ไทเป ● รา้นพายสบัปะรด ● ตกึไทเป 101 )ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ( ● ศนูย์เครือ่งส าอาง ● อนุสรณ์

สถานเจียงไคเช็ค ● วดัหลงซาน ● ตลาดซีเหมนิตงิ ไนท์มาร์เก็ต     

        )เชา้/กลางวนั/อสิระ ( 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ เดนิทางสูเ่มืองไทเป )ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง( น าทา่นแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรดรา้นน้ีเป็นรา้น

ซึ่งได้การรบัรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้าแนะน า

ไดแ้ก ่ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายช็อคโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผน่ ขา้วตงัสาหรา่ย ขนมโมจริสชา 

ฯลฯ 

จากนัน้ น าท่านชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบตัรขึน้

ช ัน้89) ตกึระฟ้าสูงทีสุ่ดในมหานครไทเป 

และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 

2,547 – พ.ศ.  2,553 ตึก  ไท เป  101 

ได้รบัรางวลั “ผู้น าการออกแบบพลงังาน

และสิง่แวดล้อม” ตกึ ไทเป 101 มจี านวน

ช ัน้ท ัง้หมด 101 ช ัน้ และ ช ัน้ใต้ดนิอีก 5 

ช ัน้ ช ัน้ 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสนิคา้ และ

ร้านอาหารช ัน้น าเช่น DIN TIA FUNG 

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

ในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด)Guinness Book World Records) ที่ความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที 

ใชข้ึน้จากช ัน้ 5 ไปยงั ช ัน้ 88 โดยใชเ้วลาเพียง 37 วนิาที เพือ่ไปชมววิ ณ ช ัน้ 89 
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จากนัน้ แวะซ้ือสนิคา้ผลติภณัฑ์เครือ่งส าอางตา่งๆ ทีศู่นย์เครือ่งส าอาง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูเสีย่วหลงเปา 

จากนัน้ น าท่ านชมอนุสรณ์สถาน เ จียงไคเ ช็ค 

) Chiang Kai Shek Memorial Hall) 

อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดี

ไต้หวนั รวบรวม ประวตั ิ ของใช้ส าคญั รถ 

และ จ าลองหอ้งท างานของทา่น เจียง ไค เช็ค 

ซึ่งภายในยงัมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลย

เดชฯ รชักาลที่ 9 ของไทย คร ั้งเสด็จเยือน

ประเทศไต้หวนัเมื่อวนัที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 

2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ีคือ การชม การเปลี่ยนเวรยามของทหารรกัษาการรูปปั้น

ส ารดิ ทา่นเจียงไคเช็ค ซึง่จะเปลีย่นเวรทุกๆช ั่วโมง 
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จากนัน้ เดนิทางสู่วดัหลงซาน (Lungshan Temple )หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan )เป็นหนึ่งในวดัที่

เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ต ัง้อยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 รอ้ยปีแล้ว 

สรา้งขึน้โดยคนจีนชาวฝเูจ๊ียนช่วงปีค .ศ . 1738  เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาว

จีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปตัยกรรมคล้ายกบัวดัพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปด้วย จน

บางคนเรียกกนัว่าเป็นวดัสไตล์ไต้หวนั ท าให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเทีย่วไม่ควรพลาดของเมืองไทเป แต่

เดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แมก่วนอมิเป็นหลกั แตก็่จะมเีทพเจา้องค์อืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจีนอกีมากกว่า 

100 องค ์โดยมาจากท ัง้ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่บัทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ู

เรือ่งความซ้ือสตัย์และหน้าทีก่ารงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงให้

สมหวงัดา้นความรกั 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ซีเหมนิตงิ ไนท์มาเก็ต )อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั(หรือที่คนไทยรูจ้กักนัในนาม สยามส

แควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปป้ิงของวยัรุ่นและวยัท างานของไตห้วนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของนกัท่องเทีย่วดว้ย

เชน่กนั ในยา่นน้ีเป็นถนนคนเดนิโดยแบง่โซนเป็นสีตา่งๆ เชน่ แดง เขยีว น ้าเงนิ โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะ

มีการระบุหมายเลยและท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ รา้นค้าแนะน าส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่า

ไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่ง

รวมสนิคา้รุน่หายากและราคาถูกมากๆ   
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ค ่า อสิระอาหารค ่า ณ ตลาดซีเหมนิตงิ ไนท์มาร์เก็ต 

ทีพ่กั MITTOWN RICHARDSON XIMEN HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดบั 4 ดาวประเทศไตห้วนั  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นแวะชมของทีร่ะลกึ ผลติภณัฑ์สรอ้ย Germanium (GE) ซึง่ท าเป็นเครือ่งประดบัท ัง้สรอ้ยคอและสรอ้ย

ข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบตัิ ลดผลกระทบจากรงัสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรบั

ความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลด

ระยะเวลาฟ้ืนตวั 

หลงัเจ็บป่วยให้ส ัน้ลงและภายในศูนย์แห่งน้ียงัมีผลติภณัฑ์เครือ่งประดบัจากปะการงัสีแดงอญัมณีล ้าคา่จากใต้

ทะเลของใตห้วนั ท ัง้จ้ีประดบั แหวน ตา่งๆ ท ัง้ยงัมีปะการงัแดงเป็นตน้ ซึง่เป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซึ่ง

เป็นสิง่แสดงถงึบารมใีนการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

วนัทีส่ี ่ ไทเป ● ศนูย์ GERMANIUM และ ปะการงัสแีดง ● ศนูย์ความคดิสรา้งสรรค์ ฮวา่ซาน ● สนามบนิเถา

หยวน ● สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ     )เชา้/อสิระ/- ( 
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จากนัน้ แวะถา่ยรูป ศูนย์ความคดิสรา้งสรรค์ ฮว่าซาน

)Huashan 1914 Creative Park(  ก่อน

เดมิพื้นที่น้ีเคยเป็นโรงงานผลิตไวน์และบุหรี่

เก่าขนาดใหญท่ีม่ีคนงานอยู่มากกว่า 400 คน 

ต่อมาได้ย้ายโรงงานออกไปจนปล่อทิ้งรา้งไว้

มากกว่า 10 ปี จนทางรฐับาลได้เข้ามาดูแล 

ปรงัปรุงเปลี่ยนแปลงคร ั้งใหญ่ให้กลายเป็น

พื้นทีส่ าหรบังานศลิปะและเสรมิสรา้งความคดิ

สรา้งสรรค์ มมีมุถา่ยรูปเก๋ๆ  ใหเ้หลา่ฮปิสเตอร์

ไดม้าเดนิถ่ายรูปเล่น อีกท ัง้ดว้ยความแปลกใหม่และน่าสนใจ ยงัมีการเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆตามการแสดงจึง

ท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นสถานทีถ่า่ยภาพพรีเวด้ดิง้ ยอดนิยมของคูร่กัชาวไทเปอกีดว้ย  

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน เพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

13.50 น. เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย CHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI835 

**ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั่วโมง** 

16.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิลื้ม 

............................................................................................................................. 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ไตห้วนั บนิหรู เทีย่วคุม้  4 วนั  3 คนื   
         โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES (CI) 

เริม่เดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตียง เด็กไมม่เีตียง พกัเดีย่ว 

01-04 ธ.ค.65 30+1 22,999 22,999 22,999 4,500 

05-08 ธ.ค.65 30+1 21,999 21,999 21,999 4,500 

10-13 ธ.ค.65 30+1 24,999 24,999 23,999 4,500 

18-21 ธ.ค.65 30+1 20,999 20,999 20,999 4,500 

22-25 ธ.ค.65 30+1 24,999 24,999 23,999 4,500 

25-28 ธ.ค.65 30+1 23,999 23,999 22,999 4,500 
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**ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,000 บาท  

อตัราน้ีรวมรายการทวัร์และต ั๋วเครือ่งบนิแลว้** 
 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถงึประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั** 
 

**กรณีพกั 3 ทา่น กรุณาแจง้เจา้หน้าทีก่อ่นท าการจอง เน่ืองจากหอ้งพกั 3 ทา่น มีจ านวนจ ากดั** 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ั๋วเครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบนิ CHINA AIRLINES อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่

เปลีย่นแปลงต ั๋วไมส่ามารถระบทุีน่ ั่งได ้ เป็นต ั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมล์ได้ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น )กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว( 

 คา่ระวางน ้าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ(กระเป๋าถือขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.

ตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารทุกมือ้ตามรายการระบ ุ)สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์(  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเทีย่วคนไทยตามรายการระบุ 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ั๋วทุกชนิด )สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง( 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท )เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์(  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุระหว่าง

การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัย์สนิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ

 คา่วีซา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวตา่งชาต ิ

 คา่น ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 

 คา่ใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท ั้งที่เมืองไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

 หากหน่วยงานรฐับาลไทย และ/หรือ ไตห้วนัมกีารปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการกกัตวัเพิม่เตมิ และ/หรือ ขอเรียก

ตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนกังานขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 1,200 NT/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน)บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ( )ยกเว้นเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปีบรบิูรณ์( 

 คา่ทปิหวัหน้าทวัร์ตามสนิน ้าใจของทุกทา่นคะ่)ไมร่วมในทปิไกด์ทอ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่(  

**ขณะน้ีนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวีซา่หากมีการเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วีซา่เขา้-ออกปกต ิทางทวัร์

จะตอ้งเรียกเก็บคา่วีซา่เพิม่ ตามทีส่ถานทูตก าหนด )ไมร่วมคา่บรกิาร(** 
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**กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และเงือ่นไขตา่งๆ กอ่นท าการจองและช าระเงนิ** 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ า 10,000 บาท  ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไม่

น้อยกว่า 30วนั  มฉิะนัน้ถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาล ,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ กรุณาช าระก่อน

เดนิทาง 30 วนั)  

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ท ัง้หมด โดยหกัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง ยกเว้นใน

กรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั จะคืนเงินค่ามดัจ าให้ท ั้งหมด โดยหกั

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50% จากราคาขาย และหกัคา่ใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด

ไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดนิทางได้ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใช้จา่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทาง และมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ )15 ท่านขึน้ไป( เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนัเดนิทาง 

หรือ ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
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 กรณีทีท่่านตอ้งออกต ั๋วภายใน เช่น )ต ั๋วเครือ่งบนิ, ต ั๋วรถทวัร์, ต ั๋วรถไฟ( กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการ

ออกต ั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ 

จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต ั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบิน

เพราะถือวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชวี้ลแชร์ทีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรือเริ่มต ัง้แต่ท่านจองทวัร์ มฉิะนั้นทางบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้า ทางบริษทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง )ถา้ม(ี 

 กรณีใช้หนงัสือเดนิทางราชการ )เล่มน ้าเงนิ( เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯที่ได้

ระบไุวใ้นรายการทวัร์ท ัง้หมด 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมีสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงค์เดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ )หนงัสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลือไม่

ถงึและไมส่ามารถเดนิทางได ้( 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การ

นดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 

เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรือเหตภุยัพบิตัทิาง

ธรรมชาต)ิซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม( 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อุบตัเิหตุในรายการท่องเที่ยว)ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์( 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมื้อ,เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัเิหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 
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 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

 ต ั๋วเครือ่งบนิเป็นต ั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถ

เปลีย่นชือ่ไดห้ากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนัหรือคา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิ ์

ปรบัราคาต ั๋วดงักลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทั

ฯจะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแล้วท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรือแมก้ระท ั่งตราปั๊มลายการ์ตนู ที่

ไมใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุคร ัง้ หาก 

ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ์” ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 ภาพทีใ่ชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศไตห้วนันัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว คอื 

รา้นสบัประรด,รา้นชา,รา้นสรอ้ย เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายคา่ทวัร์เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่า

ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 

รายละเอียดหอ้งพกัทีป่ระเทศไตห้วนั 

 หอ้งพกัแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งเดีย่ว )Single), หอ้งคู ่)Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น  

)Triple Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนับางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 

   โรงแรมในไตห้วนัหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าบางโรงแรมแต่ 

ละช ัน้จะมี  เพียงไมก่ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละ

ช ัน้และบาง โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิต์ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ 

 **กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัร์อยา่งละเอยีดทุกหน้าอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่

ประโยชน์ของทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถือวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร์

ท ั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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

