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รหัสโปรแกรม : 25274 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

TAIWAN GROUP & GO  

4 DAYS - 2 NIGHTS STAY IN TAIPEI 

สัมผสัสีสันแห่งเมืองจีหลง -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-พร้อมน่ังรถไฟฟ้าตะลุยเมืองไทเป 
  
 
 
   
  
 
 
 
 
 

      วนัเดินทางวนัที่ 03-06 ,04-07 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

 

 HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทียบเท่า 3 ดาว B L D 

DAY01 สนามบินนานาชาติดอนเมือง  กรุงเทพฯ -ไต้หวัน (IT506 23.00-03.40)    - 

DAY02 
(มีไกด์) 03.40 เดินทางถึงสนามบนิเถาหยวน -เมืองจ ี- ท่าเรือประมงเจิง้ปิน - 
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่เมืองจีหลง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจ่ิว
เฟ่ิน - ซีเหมินติง 

✓ ✓  
GREEN WORLD 

ZHONGHUA หรือเทียบเท่า 

DAY03 
(ไม่มีไกด์) อิสระเท่ียวและช้อปป้ิงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (บัตรรถไฟฟ้า
แบบ1วันท่านละ1ใบ) – แนะน าเส้นทางดังนี ้อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาด
ปลาไทเป –  ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน ฯลฯ 

✓   
GREEN WORLD 

ZHONGHUA หรือเทียบเท่า 

DAY04 
(ไม่มีไกด์)รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ  
(IT505 15.30-18.20) ✓   - 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 

13,900.- 
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DAY1 
23.00น.  ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 506 
 
DAY2 
03.40น.  ถงึทา่อากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  
05.00น. มีไกด์และรถรับท่านจากที่สนามบนิเถาหยวนพา

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงจหีลง ซึง่เป็นเมอืงทางตอน
เหนือขึน้ไปจากไทเป ถือว่าเป็นเมืองท่าที่ส าคัญ
ที่สุดทางภาคเห นือ ผู ค้นที่ น่ีประกอบอาชีพ
ชาวประมงเป็นหลัก จีหลงเป็นเมอืงชวิๆที่หลายๆ
คนชอบแวะมาท่องเที่ยว จากนั้นพาท่านแวะ
ถา่ยรูปเก๋ๆ กับถา่ยรูปบา้นหลากสสีดุอารต์ทีบ่รเิวณ
ทา่เรอืประมงเจิง้ปิน ทีต่อนน้ีก าลังเป็นจุดเช็คอนิ
ยอดฮิตที่มีสีสันสดใสอาร์สุดๆๆ จากนั้นพาท่าน
เดนิทางสูน่ าทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะจงเจิง้ 
(Zhongzheng Park)ตัง้อยู่ดา้นขา้งของภูเขา
ชาวาน ภายในสวนจะแบ่งเป็น 3 สว่นไดแ้ก ่สว่นที ่
1 ป้อมปืนใหญ่ที่มีความส าคัญทางประวัดิ
ศาสตร ์สว่นที ่2 เป็นหอ้งสมดุพุทธศาสนา ศาล
เจา้และวัดขูผ่่ถัน สว่นที ่3 คอื ศาลากวนไห ่ซึง่
เมือ่น่ังภายในศาลาน้ี จะมองเห็นทัง้เมอืงจีหลง
และอา่วจหีลง เป็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงามมาก น า
ท่านสักการะ องคเ์จา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ใน เอ เชี ย ต ะว ัน อ อ ก เฉี ย ง ใต้  ห นึ่ ง ใน
สัญลักษณ์ของเมืองจีหลง ใหท้่านขอพรองค์
เจา้แม่กวนอมิและชมบรรยากาศตามอัธยาศัย  
จากนั้นพาท่านเที่ยวชม อุทยานหนิเหย่หลิว่ 
ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล มโีขดหนิ
รูปร่างแปลกๆ เกดิขึน้จากการกัดเซาะของน ้า
ทะเล 

 
กลางวัน ทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ อาหารจนีพืน้เมอืง 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน เป็นถนนท่องเทีย่วหลักอยูท่ีย่่านเมอืงเกา่โดยสอง
ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ ๆ 

15.00น.    จากนัน้พาทา่นเดนิทางกลับไทเปเขา้โรงแรมทีพั่กยา่นซเีหมนิตงิ (ใชร้ถไมเ่กนิ11ช ัว่โมง) 
ค ่า อสิระอาหารค ่ายา่นซเีหมนิตงิ 

เขา้พกัที ่โรงแรม GREEN WORLD ZHONGHUA / หรอืเทยีบเทา่   

DAY3 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. อสิระเทีย่วและชอ้ปป้ิงตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วันท่านละ1ใบไม่

สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได)้ – แนะน าเสน้ทางดังน้ี อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป –  

ตกึไทเป 101 – วดัหลงซาน ฯลฯ（อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็น） 

เขา้พกัที ่โรงแรม GREEN WORLD ZHONGHUA / หรอืเทยีบเทา่  
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DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

อสิระชอ้ปป้ิง – กนิเทีย่วตามอธัยาศยั – เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรม 
15.30น.   รถมารับทา่นจากโรงแรมเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน - เชค็อนิ 
19.00น.   เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่ IT505 

22.10น.   เดนิทางถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

******************** 
อตัราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น 
เด็กอาย2ุ-12ปี 

มเีตยีงและไมม่เีตยีง 
พักเดีย่วจ่ายเพิม่ 

ทา่นละ 

03-06 พฤศจกิายน 2565  13,900 13,900 3,500 

04-07 พฤศจกิายน 2565 14,900 14,900 3,500 

 
ตารางบนิ สายการบนิ Tigerair Taiwan 

 

ขาไป :    ออกจากทา่อากาศยานดอนเมอืง DMK-TPE IT506 23.00-03.40 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน(ไทเป ) TPE-DMK IT505 19.00-22.10 

 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น** 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนออกเดินทำง (โดยไมมี่หวัหนำ้ทวัร์) 

 

อัตรานีร้วม 
 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 
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 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร ตำมกฎหมำยไม่อนุญำตใหข้บัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั 
 ค่ำประกันกำรเดินทำงส ำหรับประกันกำรเดินทำงบริษัทฯได้จัดท ำแผนประกันภัยกำรเดินทำงส ำหรับผูเ้ดินทำงไป

ต่ำงประเทศ กับ MSIG  แบบแผนประกันภยักำรเดินทำง ESAY VISA ( ส ำหรับเดินทำงในเอเชีย) โดยแผนประกันจะ
ครอบคลุมกำรรักษำกรณีลูกคำ้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่ำงๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภำยในวนัเดินทำง  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำงหรือค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ใบอนุญำตเขำ้-ออกเมืองส ำหรับคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และคำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำท่ีโรงแรม 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง  
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
❖ การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทำงบริษทัจะท ำกำรแจง้ให้ท่ำนทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำงประมำณ 

10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ถึง15ท่ำนและท่ำนยงัประสงคเ์ดินทำงต่อ) 

โดยทำงบริษทัจะท ำกำรแจง้ให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้ 
❖ ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
❖ การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ท่านละ 13,900 บาท   กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
**ส าคัญ** ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตผูเ้ดินทำง (จะตอ้งมีอำยเุหลือมำกกวำ่ 6 เดือนก่อนหมดอำยนุบัจำกวนัเดินทำงไป-กลบัและ
จ ำนวนหนำ้หนงัสือเดินทำงตอ้งเหลือวำ่งส ำหรับติดวีซ่ำไม่ต ่ำกวำ่ 3หนำ้) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนั้นทำง
บริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำย ุ** กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลกัฐำนกำรโอนเงินมดัจ ำ 

เง่ือนไขการยกเลิก 
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่ำทวัร์โดยหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง 
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จำกยอดท่ีลูกคำ้ช ำระมำ และเก็บค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง(ถำ้มี) 
❖ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเต็มจ ำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่ำทวัร์โดยหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง(ถำ้มี) 
*ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ำวีซ่ำ และค่ำใชจ่้ำยจ ำเป็นอ่ืนๆ 
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หมายเหต ุ: กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ 
และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลงัจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า 10 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. หากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิก
จะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะ
ไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้  
เพื่อเปน็การกระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) กบัประเทศไทย และสง่เสรมิการแลกเปลีย่น
ระหวา่งประชาชนไตห้วนักบัไทย สาธารณรัฐจนี (ไตห้วนั) จงึยกเวน้การตรวจลงตรา (วซีา่) เขา้ไตห้วนัให้กบั
คนไทย โดยมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565  ถงึ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เปน็เวลา 1 ป ี
โดยสามารถพำนกัในไตห้วนัได ้14 วนั รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งจะประกาศใหท้ราบตอ่ไป 
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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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