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06.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4  เคาท์เตอร์ J ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 

CHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI834 

(บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

 
 

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

(เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
จากนั้น เดินทางเข้าสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) น าท่านถ่ายรูปชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร

ข้ึนชั้น 89) ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ. 

2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้น าการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มี

จ านวนชั้นท้ังหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร

ชั้นน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ 

ภายในตึกยังมีลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) 

ท่ีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ข้ึนจากชั้น 5 ไปยัง ชัน้ 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเท่านั้น 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ •  สนามบินเถาหยวน(ไทเป) •  ไถจง •  เมืองไทเป •  ตึกไทเป 101 (ไม่

รวมค่าข้ึนตึกชั้น89)          (-/-/เย็น ) 
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ค่า   บรกิารอาหารค่า  ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน 

      

ที่พัก น าท่านเข้าพักท่ี FULLON HOTEL TAIPEI หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไทเป) 

มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่ า นชม  อุ ทยานแห่ งชาติ เ ย๋ หลิ่ ว 

YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของ

ประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไป

ในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผน

เปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่าง

ต่างๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้าทะเล

และลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ท่ี หินรูปเศียรพระ

ราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกด าบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิว

ของทะเลแปซิฟิคน้าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! เมนูซฟีู๊ด 

วันที่สอง ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิ่ น • รา้นพายสับประรด • อนุสรณ์

สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซเีหมินติงไนท์มารเ์ก็ต  (เช้า/กลางวัน/-) 
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จากนั้น น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านนี้เป็นร้านซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไต้หวัน และราคาย่อมเยาปลอดภาษี สินค้าแนะน าได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพาย

เผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย 

จากนั้น น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hallอนุสรณ์ร าลึกถึงท่าน

อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  ของใช้ส าคัญ รถ และ จ าลองห้องท างานของท่าน 

เจียง ไค เช็ค และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหาร

รักษาการรูปปั้ นส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซึ่งจะเปล่ียนเวรทุกๆชั่วโมง 

  

จากนั้น เดินทางสู่วัดหลงซาน (Longshan 

Temple) เป็นหนึ่งในวัดท่ีเก่าแก่และ

มีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมือง

ไทเป ต้ังอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มี

อายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างข้ึน

โดยคนจีนชาวฝูเจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738  

เพื่อเป็สถานท่ีสักการะบูชาสิ่งศักสิทธ์ิ

ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบ

ทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จน

บางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ท าให้ท่ีนี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวไม่ควรพลาดของเมือง

ไทเปวัดหลงซาน หรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างข้ึนเพื่อสักการะเจ้าแม่

กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อ่ืนๆตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ท่ีด้านใน

โดยมาจากท้ังศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง, เทพเจ้า

กวนอู เร่ืองความซื้อสัตย์และหน้าท่ีการงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ท่ีเชื่อกันว่าเป็น

เทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก 



 
 
BT-BT-TPE56_CI_NEWYEAR 2023 
 
 

 
 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต (อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย) หรือท่ีคนไทยรู้จักกันใน

นาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ้ งของวัยรุ่นและวัยท างานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อป

ปิ้ งของนักท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว 

น้าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุหมายเลยและท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้า

แนะน าส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย ซึ่งราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , 

NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซึ่งรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

 

 

ค่า   อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั ณ ตลาดซเีหมินติง ไนท์มารเ์ก็ต 

ที่พัก น าท่านเข้าพักท่ี FULLON HOTEL TAIPEI หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไทเป) 

มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE) ซึ่งท าเป็นเคร่ืองประดับท้ัง

สร้อยคอและสร้อยข้อมือซึ่งมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจาก

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ 

ความดัน อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้ นตัวหลังเจ็บป่วยให้สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมี

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับจากปะการงัสแีดง อัญมณีล้าค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ท้ังจ้ีประดับ แหวน 

ต่างๆ ท้ังยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซึ่งเป็นของประดับบ้านชาวไต้หวันซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงบารมีในการ

ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา  

จากนั้น  เดินทางสู่เมืองหนานโถว น าท่านชิมชาอู่หลง 

และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้

ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์

จากการด่ืมชา ท้ังชาอู่หลงจากอาลีซาน ชา

จากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงท่ีข้ึน

ชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและด่ืมทานเอง 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! หม้อนึ่งจักรพรรดิ 

หลังอาหาร น าท่าน ล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสุรยิันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้าจืดใหญ่

ท่ีสุดบนเกาะไต้หวัน ท่ีมาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมี

ลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบ

สุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเข่ือนกักเก็บน้าท าให้มีขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือ

ระดับน้าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปีและน้าใน

ทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจากได้รับการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอย่าง

เคร่งครัด 

น าท่าน สักการะอัฐิของพระถังซ าจ๋ัง ณ วัดพระถังซ าจ๋ัง หรอื วัดเสวียนกวง ต้ังอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบ

สุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังท่ีเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพู

ทวีปเดิมอัฐิของท่านทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับประเทศ

ไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรักษาไว้ท่ีนี่  

วันที่สาม ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการงัสแีดง • เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • ล่องเรอื

ทะเลสาบสุรยิันจันทรา • วัดพรถังซ าจ๋ัง • วัดเหวินหวู่ • ตลาฟงเจี๋ยไนท์มารเ์ก็ต         

   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที่ 124    ดูไบมอลล ์    
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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จากนั้น น าท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเห

วินหวู่หรอื วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ท่ี

ทางการญี่ปุ่นสร้างข้ึนหลังจากท าการสร้าง

เข่ือนท าให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เข่ือน การ

ออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้าย

กับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายใน

วิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้า

แห่งความซื้อสัตย์ และคุณธรรม การขอพร

จากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพื่อเป็นการสักการะ

องค์เทพเจ้ากวนอู   
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จากนั้น  น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 

น าท่าน เดินช็อปปิ้ งฝงเจ๋ียไนท์มาเก็ต(FENGCHIA NIGHT MARKET)ถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วน

ใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ท้ังม้ือหลัง และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มัน

ทอด อาหารปิ้ งย่าง ฯลฯ  

 

 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู สเตก็&สลัดบาร ์

ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS 4* หรอืเทียบเท่า ณ เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน ชม ย่านเฉ่ินจ้ีซินชุน (Shen Ji New Village) หรือเรียกอีกอย่างว่า หมู่บ้านนักสร้างสรรค์ แต่เดิม

เคยถูกใช้เป็นบ้านพักของพนักงานในเมืองไถจง ต่อมาได้ถูกท้ิงร้างไว้ จนกระท่ังปี 2014 เมืองไถจง

ได้มีการพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็นแหล่งช้อปปิ้ งและยังเป็นศูนย์รวมของวันรุ่นท่ีจะมาเปิดบูทขาย

ของ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เคร่ืองประดับน่ารักๆ และยังเป็นพื้นท่ีเปิดให้ส าหรับ

ศิลปินอิสระได้มาแสดงผลงานของตนเองอีกด้วย โดยท่ียังคงอาคารบ้านเรือนเก่าไว้ในสภาพเดิมให้

กล่ินอายของสมัยก่อน ท่ีคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยสัมผัส 

  

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

13.50 น. เดินทางกลับสูป่ระเทศไทย CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI835 

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง** 

16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สี ่     ไถจง • ย่านเฉ่ินจ้ีซินขุน • สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ     (เช้า/-/-) 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 
ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน บินหรู เทีย่วคุ้ม  4 วัน  3 คืน   

         โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) 

วันเดินทาง จ านวนต่อ
กรุป๊ ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตียง พักเด่ียว 

31 ธ.ค.65 – 03 ม.ค.66 25+1 29,999 28,999 6,000 
 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  
อัตรานีร้วมรายการทวัรแ์ละตั๋วเครื่องบินแลว้** 

 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสับเปลี่ยนหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 

**กรณีพัก 3 ท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง เน่ืองจากห้องพัก 3 ท่าน  
ในแต่ละโรงแรมมจี านวนจ ากัด** 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบิน CHINA AIRLINES อยู่ต่อต้อง

เสียค่าเปล่ียนแปลงต๋ัวไม่สามารถระบุท่ีนั่งได้  เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทยตามรายการระบุ 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
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- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 NT/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบ

ธรรมเนยีมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีบรบิูรณ์) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวรต์ามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

**ขณะนี้นกัท่องเท่ียวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวซี่าหากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซา่เข้า-ออก

ปกติ ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพ่ิม ตามท่ีสถานทูตก าหนด (ไม่รวมค่าบรกิาร)** 

**กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวรแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงิน** 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร ์: 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุป๊) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป๊) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 
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กรณเีจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเทา่นั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 
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➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

➢ ภาพท่ีใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

➢ การท่องเท่ียวประเทศไต้หวันนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านสับประรด,ร้านชา,ร้านสร้อย เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่าย

ค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศไต้หวัน 

➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

➢   โรงแรมในไต้หวันห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ 

ละชั้นจะมี  เพียงไม่ก่ีห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ

อาจจะได้คนละชั้นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 

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