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รหัสโปรแกรม : 25114 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

TAIWAN 3C CHIC CHILL COOL 4 วัน 2 คนื 
ถา่ยภาพคูต่กึไทเป 101 – อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชค็ – วัดจงิฝู – ทา่เรอืประมงเจิง้ปนิ 

สกัการะเจา้แมก่วนอมิ เมอืงจหีลง – สวนสาธารณะเฉาจิง้ - ปัน่เรยีลไบรท์เซนิเอา  
หมูบ่้านโบราณจิว่เฟิน่ - ไหวข้อคู ่วดัเสยีไห ่เฉงิหวง 

ชอ้ปปิง้ 2 ไนท์มารเ์กต็ ตลาดเมีย่วโข่ว ตลาดซเีหมนิตงิ 

•บินตรงสูไ่ทเป โดยสายการบนิ THAI LION AIR นำ้หนกักระเปา๋ 20 KG• 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก สนำมบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนำมบินเถำหยวน - เข้ำที่พกั - ไทเป    (-/-/-) 

17.30 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง ประตู 7 อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบิน Thai Lion 
Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.35 น. ✈ เดินทำงสู่ ไต้หวัน โดยสำยกำรบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL394 
(ไม่มีบริกำรอำหำรบนเคร่ือง) (ใช้เวลำบิน 5 ช่ัวโมงโดยประมำณ) 

 

***เท่ียวบินอำจมีกำรเปลีย่นแปลงท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด*** 
 

01.25 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไตห้วนั ประเทศแห่งน้ีเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 
เท่า ตั้งอยู่ห่างจากฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่
ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาท่ีไตห้วนัเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศเพ่ือเดินทำงสู่โรงแรมที่พกั 

  ท่ีพกั  CU Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีสอง    ไทเป -ถ่ำยรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้ำนพำยสัปปะรด - อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค - วัดจิงฝู – ศูนย์เจอร์เมเน่ียม - 
จีหลง – ท่ำเรือประมงเจิง้ปิน - ตลำดกลำงคืนเมี่ยวโข่ว           (B/L/-) 

 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 หน่ึงในแลนดม์าร์กหลกัของเมืองไทเปเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัมี

ความสูงประมาณ 508 เมตร จ านวนชั้น 101  ชั้น เหนือพื้นดินตามช่ือ และชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ท าใหตึ้กไทเป 101 เป็น
ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนัถูกแขวนอยู่ระหว่าง
ชั้นท่ี 87-92 ภายในตึก   เพื่อเป็นตวัตา้นแรงสั่นสะเทือนท่ีอาจเกิดจากพายไุตฝุ้่ นหรือแผ่นดินไหว หรือระบบลิฟต์
ความเร็วสูงท่ีใชเ้วลาเพียง 37 วินาทีจากชั้น 1 ไปยงัชั้น 89 ซ่ึงเป็นชั้นส าหรับชมวิว ท่ีจะสามารถชมวิวของไทเป
ไดแ้บบพาโนราม่า  ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านคา้ ร้านอาหารต่าง  ๆ  
อสิระให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ตำมอธัยำศัย 
(ไม่รวมค่ำขึน้ตึก ชมวิวช้ัน 89 ท่ำนใดต้องกำรขึ้นชมวิวกรุณำติดต่อไกด์และหัวหน้ำท่ีดูแลคณะของท่ำน ค่ำขึ้น
ประมำณ 600 NTD ท้ังนีก้ำรขึน้ตึกขึน้อยู่กบัเวลำหน้ำงำน โปรดเช็คกบัไกด์ของท่ำน) 
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จากนั้น น าทุกท่านแวะชิม ขนมพำยสัปปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมช่ือดังประจ าชาติของไตห้วนัท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น 
พายเผือก, Naugat (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของไตห้วนั เป็นอาคารสีขาวทั้งส่ีดา้น มีหอ
อนุสรณ์ หลงัคาทรงแปดเหล่ียมสีน ้าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ จตุัรัสเสรีภาพ 
มีบนัไดด้า้นหน้า 89 ขั้น เท่ากบัอายุของท่านนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผูเ้ป็นท่ีรักของชาวไตห้วนั 
ผูพ้ฒันาความเจริญให้ไตห้วนัเทียบเท่าประเทศอ่ืนในระดบันานาชาติ และรูปป้ันของท่านท าจากทองสัมฤทธ์ิใน
ท่านัง่ ใบหนา้ยิ้มแยม้ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการหน้ารูป
ป้ันท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซ่ึงจะมีขึ้นทุก 1 ชัว่โมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี 

 

เท่ียง 🍴 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พเิศษ ลิม้ลอง SET เมนู SHABU ขึน้ช่ือของไต้หวัน) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดจิงฝู มีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นในปี 1875 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กมีขนาดเพียง 6 ตร.ม. 
เท่านั้น  และต่อมาไดรั้บการบูรณะในปี 1961 สร้างใหม่เป็นวดัสไตลโ์บราณสองชั้น และปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะ
คร้ังใหญ่ในปี 2000 อาคารใหม่น้ีครอบคลุมพื้นท่ี 660 ตร.ม. มี
จ านวนสามชั้นและชั้นใตดิ้นสามชั้น มีการแกะสลกัท่ีวิจิตรงดงาม 
งานแกะสลกัไม ้และภาพเขียน จุดเด่นของอาคารคืองานแกะสลกั 
“ขบวนแห่มงักร” ช้ินใหญ่บนเพดาน ซ่ึงแตกต่างจากเพดานกระสุน
ปืนทัว่ไป ผูบู้ชาสามารถเห็น “มงักรเขียว” เตน้ระบ าเม่ือเงยหนา้ขึ้น
มอง “พระอรหันต์สิบแปดองค์” ท่ีแกะสลกัทั้งสองขา้งของพระ
อุโบสถบนชั้นท่ี 3 ผสมผสานกบัภาพวาดภูมิทศัน์ แสดงถึงความ
งดงามของศิลปะทางศาสนา 
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น าท่านสู่ ศูนย์เจอร์เมเนียม เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนัมา
ตั้งแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

น าท่านสู่เมืองจีหลง แวะชม ท่ำเรือประมงเจิง้ปิน จุดเช็คอินยอดฮอตฮิต อิสระถ่ายรูปตึกสีลูกกวาด หลากหลายสี
สันตสุ์ดอาร์ต 

  
 

 น าท่านสู่ ตลำดกลำงคืนเมี่ยวโข่ว ตั้งอยู่บนถนนรอบวดัเต้ียนจ่ี ภายในตลาดน้ี มีของกินมากมาย มีรถเข็นมากกวา่ 
200 คนัเรียงรายตาม 2 ขา้งถนน ระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร ลิ้มรสชาติอาหารไตห้วนัท่ีคุณภาพดีและราคา
ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น ซุปเน้ือ ปลาทอด อาหารทะเลต่างๆ ไก่ทอด และของหวานมากมาย อีกทั้ง ยงัมีเส้ือผา้และ
สินคา้อ่ืนๆ ใหเ้ลือกซ้ือหลงัจากทานอาหารอีกดว้ย   

  เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิอย่ำงเต็มอิม่จุใจ อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

 ท่ีพกั  Keelung Imperial Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีสำม    จีหลง -  สวนสำธำรณะจงเจิน้ สักกำระเจ้ำแม่กวนอมิ-สวนสำธำรณะเฉำจิง้ ป่ันเรียลไบร์ท -หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน 
- วัดเสียไห่ เฉิงหวง - ตลำดซีเหมินติง – สนำมบินเถำหยวน      (B/L/-) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสำธำรณะจงเจิ้ง (Zhongzheng Park) 
ตั้งอยูด่า้นขา้งของภูเขาซาวาน ภายในสวนจะแบ่งเป็น 3 ส่วน  
ไ ด้ แ ก่  ส่ วน ท่ี  1 ป้ อม ปืน ให ญ่ ท่ี มี ค ว ามส า คัญท า ง
ประวติัศาสตร์ ส่วนท่ี 2 เป็นห้องสมุดพุทธศาสนา ศาลเจ้า
และวดัจู่ผู่ถนั ส่วนท่ี 3 คือ ศาลากวนไห่ ซ่ึงเม่ือนั่งภายใน
ศาลาน้ี จะมองเห็นทั้ งเมืองจีหลงและอ่าวจีหลง เป็นวิว
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามมาก น าท่านสักการะ องค์เจ้ำแม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่ึงใน
สัญลกัษณ์ของเมืองจีหลง ใหท้่านขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิมและชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สวนสำธำรณะเฉำจิง้ (Chaojing Park) แต่เดิมพื้นท่ีแห่งน้ีเคยเป็นพื้นท่ีเก็บขยะมาก่อน ภายหลงั
พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติ ไดมี้การพฒันาและปรับปรุงให้กลายเป็นจุดชมวิวทาง
ทะเล ปัจจุบนักลายเป็นจุชมวิวท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก ภายในสวนเฉาจ้ิง มีทางส าหรับป่ันจกัรยาน รูปป้ัน ท่ีนัง่ชมวิว 
และน ้ าพุ มุมถ่ายรูปมากมาย น าทุกท่านสู่สถำนีรถไฟ Shen-ao ป่ันจักรยำนบนรำง ชมทิวทัศน์ชำยฝ่ังทะเลและ
ภูเขำ สวยงำมตลอดทำง รางรถไฟแห่งน้ีสร้างขึ้นในช่วงการยึดครองของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นทางรถไฟขนาดเบาท่ี
มีขนาด 762 มม. ซ่ึงโดยทัว่ไป เรียกว่า "อู่เฟินซี" ใชส้ าหรับขนส่งน ้ าตาล เกลือ และถ่านหินไปยงัท่าเรือเพื่อขน
ถ่ายออกสู่ทะเล นอกจากจะเป็นสถานีรถไฟท่ีใกลท้ะเลท่ีสุดในไตห้วนัแลว้  สถานีรถไฟ Badouzi ยงัสามารถ
มองเห็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิกตดักบัทอ้งฟ้าเป็นภาพท่ีน่าประทบัใจมาก 

 

เท่ียง 🍴 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองค า
มากก่อน จึงท าให้มีคนเขา้มาขุดทองขุดแร่ธาตุกนัมากมายจนในท่ีสุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยยา้ย
ออกไป  เหลือทิ้งไวแ้ต่ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมให้ไดเ้ห็น โดยบรรยาศท่ีน่ีจะเป็นบา้นเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน ้ าชา
แบบโบราณ ต่อมาไดมี้ภาพยนตร์ Animation เร่ืองดงัจากค่าย Studio Ghibli เร่ือง Spirited Away มาถ่ายท าท่ีน้ีจึง
ท าให้หมู่บา้นโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั ซอยทางเขา้เต็มไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร 
ร้านขนม อาหารทานเล่น เตม็สองขา้งทางใหท้่านไดล้องลิ้มชิมรสกนั ขนมขึ้นช่ือของท่ีน่ีมีมากมาย ไดแ้ก่ บวัลอย 
ไอศครีมโบราณ เป็นตน้ 
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สมควรแก่เวลา น าท่านเดินกลบัสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเลก็
แต่เป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว 

น าท่านสู่ วัดเสียไห่เฉิงหวง ใหส้ักการะ เทพเย่ว์เหล่ำ หรือผู้เฒ่ำจันทรำ เทพเจ้ำ
แห่งควำมรัก ณ ศาลเจา้เลก็ๆ ท่ีมีผูม้าสักการะมากมาย มีโบสถอ์ายมุากกวา่ 100 ปี 
พร้อมจิตรกรรมวิจิตรงดงาม ส าหรับเคร่ืองรางท่ีมีช่ือเสียงของวดัน้ีคือ รองเทา้แห่ง
ความสุข เป็น “เคร่ืองรางปกป้องความรัก” ท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากในไทเป มีความ
เช่ือวา่ เม่ือซ้ือรองเทา้แลว้ให้น าไปวนท่ีกระถางธูป 3 รอบ จากนั้นใหน้ าเอากลบัไป
เก็บไวใ้นตูเ้ส้ือผา้หอ้งนอน หนัหวัรองเทา้เขา้หาตู ้จะท าใหค้วามรักราบร่ืน 

จากนั้น น าท่านสู่ ตลำดซีเหมินติง แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่น
ไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง 
ซ่ึงเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ท่ีเป็นเทรนด์ฮิตของเหล่า
บรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกันไวท่ี้น่ี และนอกจากจะ
เต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค ์สารพดั
แฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงัเต็มไปดว้ยร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ 
ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ  

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิอย่ำงเต็มอิม่จุใจ อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 
จนได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวน เพ่ือเดินทำงกลบั 

 

วันท่ีส่ี      สนำมบินเถำหยวน - สนำมบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

02.35 น. ✈ เดินทำงสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL395 
05.35 น. ถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
 

 
 

หมำยเหตุ...  กรณีท่ีไต้หวันยกเว้นค่ำวีซ่ำให้น้ันทำงไต้หวันสงวนสิทธิ์ เฉพำะวีซ่ำนักท่องเท่ียวเพรำะฉะน้ันลูกค้ำต้องใช้
พำสปอร์ตเล่มแดงในกำรเดินทำงเท่ำนั้น ....หำกใช้พำสปอร์ตข้ำรำชกำรต้องด ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำด้วยตนเอง (มีค่ำใช้จ่ำย) 

 

หมำยเหตุ : เท่ียวบิน (สำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็น
ผู้บริหำรเวลำปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *กรณีท่ีบำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมท่ีก ำหนดได้เน่ืองจำก
สภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนท่ีนั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและ
จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ. 
ไต้หวันห้ำมน ำเข้ำหรือน ำส่งกัญชำ กันชง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีสำรสกัดจำกกัญชำหรือกันชงมำไต้หวัน (หำกฝ่ำฝืน มีโทษตำม
กฏหมำยไต้หวัน มีโทษสูงสุดจ ำคุกตลอดชีวิต หรือจ ำคุกสิบปีขึน้ไป ปรับไม่เกนิ 15 ล้ำนดอลลำร์ไต้หวัน) 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 
รำคำ 

ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเดี่ยว 
เสำร์-องัคำร 17 - 20 ธันวำคม 2565 14,888 14,888 3,500 
เสำร์-องัคำร 24 - 27 ธันวำคม 2565 14,888 14,888 3,500 
เสำร์-องัคำร 31 ธันวำคม - 03 มกรำคม 2566 22,888 22,888 5,500 

พฤหัสบด ี- อำทิตย์ 05 - 08 มกรำคม 2566 14,888 14,888 3,500 
เสำร์-องัคำร 07 - 10 มกรำคม 2566 14,888 14,888 3,500 
เสำร์-องัคำร 14-17 มกรำคม 2566 14,888 14,888 3,500 
เสำร์-องัคำร 28 - 31 มกรำคม 2566 14,888 14,888 3,500 
อำทิตย์-พุธ 05-08 กุมภำพนัธ์ 2566 14,555 14,555 3,500 
อำทิตย์-พุธ 12-15 กุมภำพนัธ์ 2566 14,555 14,555 3,500 
อำทิตย์-พุธ 19 - 22 กุมภำพนัธ์ 66 14,555 14,555 3,500 
อำทิตย์-พุธ 05 - 08 มนีำคม 66 18,888 18,888 5,500 
อำทิตย์-พุธ 12 - 15 มนีำคม 66 14,555 14,555 3,500 
อำทิตย์-พุธ 19 - 22 มนีำคม 66 13,999 13,999 3,500 

 

 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 kg. ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 kg. 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

โปรแกรมทัวร์ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ / ทำรกต้องมีอำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงไปและกลับ 
*ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเท่ียวชำวไทยเท่ำนั้น  กรณีต่ำงชำติช ำระเพิม่ 3,000 บำท  

ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ำนละ   1,500 บำท / ตลอดกำรเดินทำง / ต่อท่ำน  
*ช ำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง* 

ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ**  ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 100 บำท / ท่ำน / วัน 
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  แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัหอ้งพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยูติ่ดกนัหรืออยู่คนละ
ชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบ
พบั หรือ SOFA BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  

  หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามก่อนการ
ใชบ้ริการ) 

 ค่ำอำหำรพเิศษนอกเหนือจำกท่ีทัวร์จัด เช่น อำหำรเจ อำหำรมังสวิรัติ และอำหำรอสิลำม มุสลมิ 
 ค่ำทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบินในวันเดินทำง  
 ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ** ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 100 บำท/ท่ำน / วัน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ  

 ค่ำตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทำง (หำกมี) 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในกำรจองกรุณำ ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท (กรณีเดินทำงช่วงวันหยุด มัดจ ำ 15,000 บำท) พร้อมหน้ำ

พำสปอร์ต ภำยใน 2 วัน หำกไม่ช ำระตำมท่ีบริษัทก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอตัโนมัติ  
และต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทำงอย่ำง 30 วัน หำกท่ำนไม่ช ำระเงินหรือไม่ช ำระเงินตำมก ำหนดให้ถือว่ำท่ำน
สละสิทธิในกำรเดินทำงนั้น ๆ เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำนยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลง
ต่ำงๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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กำรยกเลกิ 

 เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้
จองยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
ท้ังส้ิน ถ้ำยังไม่มีกำรย่ืนวีซ่ำ หรือมีกำรเสียค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ 15 วันก่อนวันเดินทำง (ไม่
นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 

2. กรณีต้องท ำวีซ่ำ ผู้จองยกเลกิกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีกำรย่ืนวีซ่ำ
ไปแล้วหรือมีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยเฉพำะเท่ำท่ีจ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเท่ำนั้น โดยต้องแจ้งทำงบริษัท
ทรำบล่วงหน้ำ 15 วันก่อนวันเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 

3. กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว ไม่สำมำรถเปลีย่นผู้เดินทำงได้ทุกกรณี 

หมำยเหตุ 
1.  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิ วติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
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11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทรำบ กำรบริกำรของรถบัสน ำเท่ียว ตำมกฎหมำยของไต้หวัน สำมำรถให้บริกำรวันละ 10 ช่ัวโมง ใน
วันน้ันๆ มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภำพ
กำรจรำจรในวันเดินทำงนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรมกำร
เดินทำง 

14. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ WHEELCHAI, เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว

ณะทวัร์ทั้งหมดของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลค  
15. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
16. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง

ต่ำงๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
 

ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ กรุณำเช็คเร่ืองกำรย่ืนวีซ่ำเข้ำประเทศไต้หวัน กบัเจ้ำหน้ำท่ีทุกคร้ัง 
-กรณีลูกค้ำท่ีต้องเดินทำงด้วยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรำยละเอียดวันเวลำ เท่ียวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทำงบริษัท ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศ  
-รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำน้ัน ค่ำทัวร์ท่ีช ำระกบัผู้จัด เป็นกำรช ำระขำดก่อนเดินทำงและผู้จัดได้ช ำระต่อ
ให้กับทำงสำยกำรบิน โรงแรม หรือสถำนท่ีเท่ียวต่ำงๆ แบบช ำระขำดก่อนออกเดินทำงเช่นกัน ฉะนั้นหำกท่ำนไม่ได้ร่วม
เดินทำงหรือใช้บริกำรตำมรำยกำรไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด หรือได้รับกำรปฎิเสธเข้ำหรือออกเมืองจำกประเทศไทยและประเทศ
ไต้หวัน ทำงผู้จัดขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินทุกกรณี 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุานำพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปนบั
จากวนัเดนิทางกลบั  และตอ้งมหีนา้กระดาษวา่งอยา่งตำ่ 2 หนา้ 
หมายเหต ุ: สำหรบัผู้เดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปีและไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมจากบิดา มารดาให้บตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว  กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้
รู้จักในนามของรา้นรฐับาล  ซึ่งจำเปน็ตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนื่องจากมผีลกบัราคาทัวร ์ จึงเรยีนให้กบันักท่องเที่ยวทกุทา่นทราบ
ว่า  ร้านรัฐบาลทกุรา้นจำเปน็ตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม การบรโิภคขึ้นอยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งสิ้นและ
ถ้าหากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเข้ารา้นของทางรฐับาลไต้หวนั  หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรา้นรฐับาล  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***สำหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซี่า ทางบรษิัทขอเก็บคา่วซี่าทีเ่กิดขึน้ตามจรงิ และ
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ** 
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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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