
 
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25189 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว B L D 

วนัแรก 
 
สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ -ไตห้วนั (IT506 23.00-03.40) 
 

   - 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานเถาหยวน - หนานโถว - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเห
วนิหวู ่- แวะชมิชาอูห่ลง - ไถจง  - ตลาดฟงเจีย่ไนทม์าเกต็   ✓ ✓  

PARK CITY HOTEL 
CENTRAL TAICHUNG 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ไถจง-ไทเป- อทุยานหนิแหยห๋ลิว่ - หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน่-ชอ้ปปิง้ซเีหมนิตงิ ✓ ✓  
HOTEL MIDTOWN 

RICHARDSON 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ี ่ อสิระชอ้ปปิง้ – กนิเทีย่วตามอธัยาศยั – เชค็เอา้ท ์รถรบัจากโรงแรมสง่สนามบนิ
เถาหยวน- กรงุเทพฯ (IT505 19.00-22.10) ✓    

WONDERFUL TAIWAN 
โปรสุดคุ้ม เที่ยวครบรส  กิน  เที่ยว  ช้อป 

4 วัน 2 คืน 

ก ำหนดเดินทำง : พฤศจิกำยน-ธันวำคม 2565 

                                            

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

15,900.- 



 
 

 

วันแรก   สนำมบินนำนำชำติดอนเมือง  กรุงเทพฯ  - ไต้หวัน    (IT506 23.00-03.40)                                  

20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก(ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 3 โดยสำยกำรบิน 
TIGERAIR TAIWAN พบเจ้ำหน้ำที่ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

23.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ไต้หวัน โดยสำยกำรบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT 506 

                         (ไม่รวมค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองระหว่ำงเดินทำง) 

วันสอง           สนำมบินเถำหยวน(ไต้หวัน)  - หนำนโถว - ล่องเรือทะเลสำบสุริยันจันทรำ - วัดพระถังซัมจ๋ัง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชำ
อู่หลง - ไถจง   - ตลำดฟงเจ่ียไนท์มำร์เก็ต                                                                                                              (B/L/)  

03.40 น. เดินทำงถึง สนำมบินเถำหยวน ไต้หวัน (เวลำท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่ำเมืองไทย 1 ชม.)  ผ่ำนพธิีกำร ตรวจคนเข้ำ
เมือง และศุลกำกรเรียบร้อย รถรับท่ำนเดินทำงสู่เมืองหนำนโถว 

  เช้ำ เซตอำหำรเช้ำรับประทำนบนรถระหว่ำงเดินทำง  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ หนำนโถว เมืองท่ีตั้งของทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ ระหวำ่งทำงท่ำนจะไดช้มทิวทศัน์สองขำ้งทำง

ท่ีสวยงำม (ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชม.)  จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ  ซ่ึงไดรั้บ
กำรกล่ำวขำนว่ำงดงำมรำวกับภำพวำด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวนั รวมควำมหลำกหลำยทำง
ธรรมชำติจำกผืนน ้ำสู่ยอดเขำท่ีนบัจำกควำมสูงระดบั 600-2,000 เมตร  มีควำมยำว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสำบท่ี
มีภูเขำสลบัซับซ้อนล้อมรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท ำให้ตวัทะเลสำบมองดูคล้ำยพระอำทิตย์และ
พระจนัทร์เส้ียว  ซ่ึงเป็นท่ีมำของนำมอนัไพเรำะวำ่  “สุริยนัจนัทรำ” 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 

บ่ำย น ำท่ำนนมัสกำรอัฐิของ พระถังซ ำจ๋ัง  ท่ีได้อญัเชิญอัฐิธำตุกลับมำท่ี วัดเสวียนกวง(วัดพระถังซ ำจ๋ัง) เม่ือปี 
ค.ศ.1965  จำกนั้นน ำท่ำนกรำบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่  ซ่ึงหมำยถึงศำสดำขงจ่ือเทพเจำ้แห่งปัญญำ และ
เทพกวนอู เทพเจำ้แห่งควำมซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยู่หน้ำวดั ซ่ึงมีมูลค่ำถึงตวัละ 1 ลำ้นเหรียญ
ไตห้วนั และน ำท่ำนนมสักำร ศำลเจำ้ขงจ้ือ และ ศำลเจำ้กวนอู ซ่ึงถือเป็นเทพเจำ้แห่งปัญญำและเทพเจำ้แห่งควำม
ซ่ือสัตย ์ พำทุกท่ำน ชิมชำอู่หลง ชำท่ีมีช่ือเสียงของเกำะไตห้วนั และปลูกมำกในเมืองหนำนโถว  จำกนั้นออก
เดินทำงสู่ เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีควำมส ำคญัเป็นอนัดบั 3 ของเกำะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลำงกำรเดินทำงจำก
ทำงดำ้นเหนือของเกำะ และทำงใตข้องเกำะจึงท ำใหเ้มืองน้ีมีควำมคึกคกัอยูต่ลอดเวลำ   

 
 

 



 
 

 

ค ่ำ อิสระอาหารค ่า ณ  ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต  

(อาหารแนะน า: เต้าหู้ เหม็น ชานมไข่มุก  ทาโกะยากิเจ้าดัง  ไก่ทอด 1973  หลู่เว่ยอาหารประจ าชาติไต้หวัน ฯลฯ) 

 น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ตลำดฟงเจี่ยไนท์มำร์เก็ต ตลำดนดักลำงคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง ใหท้่ำนไดอิ้สระกบักำรช้
อปป้ิง เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่ำนท่ีช่ืนชอบรองเทำ้ ONITSUKA TIGER พลำดไม่ไดท่ี้น่ีรำคำถูกกวำ่เมืองไทย
แน่นอน  

พกัที่ PARK CITY HOTEL CENTRAL TAICHUNG หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สำม  ไถจง - ไทเป - ร้ำนพำยสับปะรด -อุทยำนหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟ่ิน - ช้อปป้ิงซีเหมินติง        (B/L/-)  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่  ไทเป ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช้มทิวทศัน์สองขำ้งทำงท่ีสวยงำม (ใช้เวลำในกำร
เดินทำงประมำณ 3.30 ชม.)  ให้ทุกท่ำนอิสระเลือกชิมเลือกช้อปป้ิงขนมของฝำกท่ีขึ้นช่ือของไตห้วนั  ไม่ว่ำจะ
เป็น พำยเค้กสับปะรด  ท้อฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้ งเดิมไต้หวนั จำกนั้นพำทุกท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำน
แห่งชำติเหย๋หลิ่ว มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมเรียวยำวและแคบยื่นไปในทะเลและมีช่ือเสียงในเร่ืองโขดหินท่ีมี
ลกัษณะรูปทรงต่ำงๆแปลกตำ โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ภูมิประเทศและหินรูปทรงแปลกตำท่ีงดงำม เกิด
จำกกำรกดั เซำะของน ้ำทะเลเม่ือหลำยลำ้นปีก่อน ท ำให้เกิดกำรทบัถมของแนวหินตำมชำยฝ่ังในลกัษณะรูปร่ำงท่ี
แตกต่ำงกนั โขดหินบำงกอ้นมีลกัษณะคลำ้ยภำพของส่ิงต่ำงๆ และหินท่ีมีช่ือเสียงรู้จกัโด่งดงัไปทัว่โลกคือ หิน
รูปพระเศียรรำชินี นอกจำกน้ียงัมีหินเทียน หินรองเทำ้ของเทพธิดำ หินเตำ้หู ้หินดอกเห็ด และอ่ืนๆ เป็นตน้   

เที่ยง              รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ  ภัตตำคำร --- เมนูพิเศษ อาหารจีนพืน้เมือง 

จำกนั้นพำทุกท่ำนไปสัมผสับรรยำกำศ หมู่ บ้ำนโบรำณจ่ิวเฟิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขำในเมืองจีหลง จ่ิวเฟินเป็นแหล่ง 
เหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบรำณ ปัจจุบนัเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญัแห่งหน่ึง เพรำะนอกจำกจะเป็นถนนคน
เดินเก่ำแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินบรรยำกำศแบบดั้งเดิมของร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำรของชำวไตห้วนั
ในอดีตและยงัสำมำรถช่ืนชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชำจำกร้ำนค้ำท่ีมีอยู่มำกมำยอีกด้วย (ในกรณีท่ีเดิน
ทำงตรงกบัวนัเสำร์และวนัอำทิตย ์เม่ือไปถึงจุดท่ีก ำหนดตอ้งเปล่ียนเป็นรถ Shuttle Bus ประจ ำทำงจ่ิวเฟ่ินเพ่ือขึ้นลง) 

 
ค ่ำ    อิสระอาหารค ่า ณ ตลาดซีเหมินติง  (อาหารแนะน า: เส้นหมี่อาจง หม่าล่าชาบู ไก่ทอด Hot-Star ร้านมะม่วง

น ้าแข็งใส น ้ามะระหวาน มันทอดราดชีส ฯลฯ ) 
จำกนั้นอิสระช้อปป้ิงย่ำน ตลำดซีเหมินติง เป็นย่ำนถนนคนเดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป 
ถำ้จะเทียบกบับ้ำนเรำก็คงเทียบไดก้ับย่ำนสยำมสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวนั เกำหลี 



 
 

 

ญ่ีปุ่ น สินคำ้รุ่นใหม่ทนัสมยัให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปป้ิงกนัอยำ่งจุใจ นอกจำกเป็นแหล่งเส้ือผำ้แฟชัน่แลว้ ซี
เหมินติงยงัเป็นโซนท่ีมีอำหำรหลำกหลำยให้นกัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยำ่งจุใจ

พกัที่ HOTEL MIDTOWN RICHARDSON หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ส่ี           อิสระช้อปป้ิง – กนิเที่ยวตำมอัธยำศัย – เช็คเอ้ำท์ รถรับจำกโรงแรมส่งสนำมบิน 

                     สนำมบินเถำหยวน- กรุงเทพฯ (IT505 19.00-22.10)                                                                                     (B/-/-) 

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

 อิสระช้อปป้ิง – กินเท่ียวตำมอัธยำศัย –แนะน ำเส้นทำงดังนี้ อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – ตลำดปลำไทเป –  ตึกไทเป 101 
– วัดหลงซำน ฯลฯ  เช็คเอ้ำท์จำกโรงแรม  (อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรเย็น) 

15.00 น.      **ได้เวลำสมควรรถรับท่ำนจำกโรงแรมเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวนเช็คอิน ** 

19.00 น.       น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT505   

 (ไม่รวมค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองระหว่ำงเดินทำง) 

22.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง กรุงเทพฯ   โดยสวัสดิภำพ 

******************ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร******************                 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

 

**รำคำนีส้ ำหรับลูกค้ำท่ีถือพำสปอร์ตไทยเท่ำนั้น** 

วันเดินทำง 
รำคำผู้ใหญ่ 
(บำท) 

รำคำเด็ก 2-12 ปี  
พกัเดี่ยว/เดินทำง 

ท่ำนเดียว เพิม่ (บำท) 

03-06,04-07 พฤศจิกำยน 65 15,900  
 

 
 
 

รำคำเท่ำผู้ใหญ่ 
 (Infant ไม่เกิน 2ปี 

6,000 บำท) 

3,500 

11-14 ,17-20 พฤศจิกำยน 65 15,900 3,500 

24-27,25-28 พฤศจิกำยน 65 16,900 3,500 

01-04 ธันวำคม 65 17,900 3,500 

02-05 ธันวำคม 65 
วันพ่อแห่งชำติ 

 
18,900 

 
3,500 

08-11,9-12 ธันวำคม 65 
วันรัฐธรรมนูญ 

 
18,900 

 
3,500 

15-18,16-19 ธันวำคม 65 16,900 3,500 

22-25, 23-26 ธันวำคม 65 
วันวันคริสต์มำส 

18,900 3,500 



 
 

 

กรณีคณะออกเดินทำงได้ 
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนออกเดินทำง (โดยไมมี่หวัหนำ้ทวัร์) 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 20 ท่ำนออกเดินทำง (โดยมีหวัหนำ้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำน (ไม่ออกเดินทำง) 

 

อัตรำนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ท่ำนตอ้งเดินทำงไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น) เส้นทำงกรุงเทพฯ – ไตห้วนั– กรุงเทพฯ 
 ค่ำภำษีสนำมบินและค่ำภำษีน ้ำมนัตำมรำยกำรทวัร์บริษทัฯ หำกทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่มจำกวนัดงักล่ำว   
 ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บจำกท่ำนตำมควำมเป็นจริง   
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำ 20 กิโลกรัม และรวมน ้ำหนกักระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง 10 กิโลกรัม 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆตำมระบุไวใ้นรำยกำร(ไม่สำมำรถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจำกบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนำ้) 
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร ตำมกฎหมำยไม่อนุญำตใหข้บัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั 
 ค่ำประกนักำรเดินทำงส ำหรับประกนักำรเดินทำงบริษทัฯไดจ้ดัท ำแผนประกนัภยักำรเดินทำงส ำหรับผูเ้ดินทำงไป

ต่ำงประเทศ กบั MSIG  แบบแผนประกนัภยักำรเดินทำง ESAY VISA ( ส ำหรับเดินทำงในเอเชีย) โดยแผนประกนั
จะครอบคลุมกำรรักษำกรณีลูกคำ้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่ำงๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภำยในวนัเดินทำง  

 

อัตรำนีไ้ม่รวม 
 ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำงหรือค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ใบอนุญำตเขำ้-ออกเมืองส ำหรับคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำท่ีโรงแรม 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ค่ำทิปไกด์ 1500 NTD / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ตลอดกำรเดินทำง  
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
❖ กำรเดินทำงคร้ังนีจ้ะต้องมีจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ ำนวนดังกล่ำว 
- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทำงบริษทัจะท ำกำรแจง้ให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง

ประมำณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ถึง15ท่ำนและท่ำนยงัประสงค์

เดินทำงต่อ) โดยทำงบริษทัจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้ 
❖ ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
❖ กำรจองทัวร์และช ำระค่ำบริกำร  



 
 

 

- กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท   กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือช ำระ 30 วนัก่อนออกเดินทำง กรณีบริษทัฯจ ำเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่ำนจ ำเป็นตอ้งช ำระค่ำทวัร์

ส่วนท่ีเหลือตำมท่ีบริษทัก ำหนดแจง้เท่ำนั้น 
**ส ำคัญ** ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผูเ้ดินทำง (จะตอ้งมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนบัจำกวนัเดินทำงไป-
กลบัและจ ำนวนหน้ำหนังสือเดินทำงตอ้งเหลือว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต ่ำกว่ำ 3หน้ำ) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้
บริษทัมิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุ ** กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลกัฐำนกำรโอนเงินมดั
จ ำ 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่ำทวัร์โดยหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง 
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จำกยอดท่ีลูกคำ้ช ำระมำ และเก็บค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง(ถำ้มี) 
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ ำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่ำทวัร์โดยหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง(ถำ้มี) 
*ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ำวีซ่ำ และค่ำใชจ่้ำยจ ำเป็นอ่ืนๆ 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหว่ำงท่ำนลูกคำ้และ
บริษทั ฯ และเม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แล้ว ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ้นในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน  
2.ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวนัเดินทำง  
3.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ  
4.บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุด
งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรนำส่ิงของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ  
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อันเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6.เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั้ งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
7.รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอำจจะปรับเปล่ียนตำมท่ีระบุในโปรแกรม  
8.กำรจดักำรเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในกำรจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขำ้พกั  โดยมีห้องพกัส ำหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอำจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่
สำมำรถรับประกนัได ้  
9.กรณีผูเ้ดินทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณำแจง้บริษทัฯ อย่ำงช้ำ 10 วนัก่อนกำรเดินทำง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สำมำรถจดักำรใหล่้วงหนำ้ได ้ 



 
 

 

10.มคัคุเทศก์ พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผูมี้อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนั้น 
11.ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เน่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตวัแทนต่ำงๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทำงไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุก
ประเทศในรำยกำรท่องเท่ียว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำร
เดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12.หำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหนำ้เต็ม 100%ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมดัจ ำแลว้ ถำ้ผูจ้องยกเลิก
จะไม่มีกำรคืนค่ำมดัจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเล่ือนกำรเดินทำง ผูจ้อง
จะไมส่ำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตัว๋หรือขอคืนค่ำทวัร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได ้

เพ่ือเป็นกำรกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับประเทศไทย และส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน

ระหว่ำงประชำชนไต้หวันกับไทย สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นกำรตรวจลงตรำ (วีซ่ำ) เข้ำไต้หวันให้กับคน

ไทย โดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ. 2565  ถึง วันท่ี 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2566 เป็นเวลำ 1 ปี โดยสำมำรถ

พ ำนักในไต้หวันได้ 14 วัน รำยละเอยีดที่เกีย่วข้องจะประกำศให้ทรำบต่อไป 

 

** รบกวนทุกท่ำนกรุณำเตรียมค่ำทริปไกด์และคนขับรถ 4 วนั ** 
*** รวม 1500 NTD / ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ตลอดกำรเดินทำง *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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