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เดินทาง 14 – 17 , 21 – 24 DEC 2565 

วนัแรก   กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาเกต็ 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู  เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไชน่า

แอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอ านวยความสะดวก   

11.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน สาธารณรัฐไต้หวัน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI) เท่ียวบินท่ี CI834 (บริการ

อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

15.55 น ถึงท่าอากาศยานเมือง เถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ไดเ้วลาอนัสมควร 

น าคณะรับสัมภาระ พร้อมไกด์ ทอ้งถ่ินให้การตอ้นรับคณะ พร้อมเดินทางสู่เมืองไทจง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 3 

ของมณฑลไตห้วนั ตั้งอยู่ในภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนัปัจจุบนัเมืองไทจง เป็นศูนยว์ฒันธรรมการศึกษา 

เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกนัก็เป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วนั และนอกจากน้ี 

เมืองไทจงยงัเป็นเมืองหน่ึงท่ีสะอาดเรียบร้อย จนไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดในไตห้วนัอีกด้วย 

ไถจงเป็นเมืองตน้ก าเนิดของอาหารจานพิเศษหลายประเภทในไตห้วนั อาทิ ชานมไข่มุก 

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ สุกีช้าบู สไตล์ไต้หวัน 

หลงัอาหารท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืน ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดน้ีมี ทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติ

สไตล ์Street Food ท าใหดึ้งดูดทั้งนกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรับคนทุกเพศทุก

วยัดว้ยความท่ีฝงเจ่ียไนทม์าร์เก็ตตั้งอยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยัฝงเจ่ีย จึงมีสินคา้เก่ียวกบัแฟชัน่และวยัรุ่น นกัเรียน 

นกัศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ขึ้นช่ือไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW 

BALANCE , ADIDAS เป็นตน้ 



       
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

พกัที่ โรงแรม BEACON HOTEL FONGJIA ย่านตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต็  หรือระดับ เทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสอง  ผูหลี ่–ชิมชาไต้หวัน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซ าจั๋ง – วัดเหวินอู่(ศาลเจ้าพ่อ   
                      กวนอู) – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง  

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่าน ชิมชาอูหลง ไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลูกมากทางแถบอารีซันด้วย
สภาพอากาศบนท่ีสูงและอากาศท่ีเยน็ตลอดปีของท่ีน่ีท าใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลม
กล่อมและพนัธุ์ชาอูหลงท่ีน่ียงัเป็นพนัธุ์ชาท่ีน ามาปลูกในประเทศไทยแถบ
เชียงรายอีกดว้ย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั.
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานว่างดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนัตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัได้
ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2+onitsuka+tiger&source=images&cd=&cad=rja&docid=gqK9GLaN0QtZPM&tbnid=Z8l6Uw1R3grPwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weloveshopping.com/template/e5/showproduct.php?pid=15276515&shopid=26373&ei=8TASUZ3QEMWWiQe9yoDYDw&psig=AFQjCNH5X-IU8Qo6BTqlAI1hJuC6gRRr-w&ust=1360233066485235


       
 
 
 
 

 

ความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้ าสู่ยอดเขาท่ีจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบทภูเขาสลบัซับซ้อนลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าให้ตวัทะเลสาบมองดู
คลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมา ของนามอนัไพเราะว่า  
“สุริยันจันทรา” ให้ท่านด่ืมด ่ากบับรรยากาศริม ทะเลสาปสุริยันจันทรา 
ทะเลสาบ ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนั เรือนน าท่านเทียบ
ท่าน าท่านนมสัการอฐิัของ พระถังซามจั๋ง ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ี
วดัเสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ.1965 วัดพระถังซัมจั๋ง ซ่ึงตามต านานเล่าขานกนั
ว่า พระถงัซัมจัง๋ไดส้ร้างเจดียอ์งค์น้ีขึ้นตรงต าแหน่งท่ีมีห่านป่าตกลงมา  
ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีแปลก และเช่ือวา่ห่านป่าตวันั้นเป็นพระโพธิสัตว ์ พระ
ถงัซัมจัง๋จึงสร้างเจดียข์ึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตวพ์ระองคน์ั้น รวม
ไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นท่ีเก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้ งพระคัมภีร์ท่ี 
อญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถงัซัมจัง๋ถือไดว้่า เป็นพระสงฆท่ี์ฝักใฝ่การศึกษา ซ่ึงท่านไดเ้รียบเรียงบนัทึก
เก่ียวกับพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าถงัเกาจง พระจกัรพรรดิแห่งราชวงศ์ถงัในเวลานั้น และยงัมี
บทความท่ีเขียนอีกมากมาย จึงและกลายแรงบนัดาลใจให้กบันกัปราชญเ์ป็นจ านวนมาก ดว้ยเพราะเหตุน้ีท าให้
พระถงัซมัจัง๋ไดรั้บการยกยอ่งเคารพนบัถืออยา่งกวา้งขวาง  
ไดเ้วลาอนัสมควรล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เดินทางต่อสู่ วัดเหวินอู่ เพ่ือกราบไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์  ณ สถานท่ีแห่งนี้ ให้
ท่านได้ขอพรองค์เทพเจ้า กวนอู  และปรัชญาของวดัแห่งน้ีซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพ
กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยู่หน้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญ
ไตห้วนั  
 
 
 
 

 
 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวันอาหารจีน  ลิม้รสอาหารพเิศษ...ปลาประธานาธิบดี 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองไทเป 

ทุกท่านแวะเยีย่มชิม ขนมพายสับปะรด ซ่ึงพายสับปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั 

มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพาย

สับปะรด นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนม

พระอาทิตย ์ขนมพายเผือก  

ค ่า  อสิระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง โรงแรมอยู่ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง  



       
 
 
 
 

 

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงแหล่งช้อปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์

รวมแฟช่ันทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าขายของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปป้ิง

สินค้าหลากหลายรวมท้ังสินค้าแฟช่ันเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย 

พกัที่ โรงแรม  MIDTOWN RICHARDSON HOTEL XIMENDING หรือเทียบเท่า โรงแรมอยู่ตรงซีเหมินติง   

 

วันท่ีสาม  ศูนย์เคร่ืองประดับ GERMANIUM – ปล่อยโคมผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน –ท่าเรือประมงเจิง้ปิน –  
                             อุทยานเหยหลิว่ 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชม ศูนย์เคร่ืองประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลงัพิเศษ

ช่วยในการปรับสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้

สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร่้างกายสดช่ืน ลดอาการ

ปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่โลกให้ท่านได้

เลือกชม นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท้่านไดเ้ลือกชม 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองซ่ือเฟิน ซ่ึงไฮไลทข์องการท่องเท่ียว ซ่ือเฟิน 

คือการปล่อยโคมลอย จากสถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดินเล่นท่ีถนนสายเก่าซ่ึงเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลย 

มีทั้งร้านคา้ ร้านอาหารเรียงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนค าอธิษฐานในกระบอกไม้

ไผ่ก็ มีให้บริการ อีกหน่ึงสถานีท่ีผู ้คนนิยม  ปล่อยโคมลอย

กระดาษกัน ให้ทุกท่านได้ปล่อยโคม (1  โคม / ลูกค้า 4 ท่าน) 

ลกัษณะเด่นของซือเฟ่ินคือมีเส้นทางรถไฟท่ีตั้งคู่ขนานไปกับ

ถนนโบราณซือเฟ่ิน (Shifen Old Streets,) ให้ความรู้สึกคลา้ยกบั

ตลอด ร่ม หุบของบ้าน เรา  ทั้ ง ย ัง มีความส าคัญทางด้าน

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในอดีตของไตห้วนัเป็นอย่างมาก 



       
 
 
 
 

 

ภายในตวัเมืองเต็มไปด้วยร้านคา้, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านขายของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย 

นอกจากน้ียงัมีน ้ าตกซือเฟ่ิน (Shifen Waterfall,) น ้ าตกขนาดใหญ่ดว้ยความสูง 20 เมตร ไฮไลทเ์ด่นของเมืองท่ี

ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากมีความสวยงามจนไดรั้บการขนานนามว่า “ไนแองการ่าแห่งไตห้วนั” ซ่ึงสามารถ

เดินจากสถานีห่างออกไปเพียงไม่ไกลใชเ้วลาเดินเทา้ประมาณ 20 – 30 นาที 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันอาหารจีน   

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารน าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสว้ี 

แห่งราชวงศช์อง จึงมีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวน

แร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือทิ้งไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ิน

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงช่ือ " และ " อู๋ เหยยีนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉาก

ภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดิน

เก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ท าใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกคร้ัง ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในการจบัจ่าย

ซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุด ในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนท่ี

ไหน ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัถนน

คนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน  ให้ทุกท่านไดถ้่ายรูป ตามอธัยาศยั 

ณ จุดชมวิวชมทิวทศัน์อนัแสนสวยงาม 

จากนั้นน าท่านสู่  ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ในเมืองจีหลง ท่ีไปแลว้รู้สึกว่า

ไดเ้ยือนเวนิสอินไตห้วนักนัเลยทีเดีย ทิวทศัน์ของหมู่ตึกสีลูกกวาดท่ีให้

บรรยากาศแบบยโุรปใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว มีลกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง

เต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน ้ าทะเลลมทะเล และการเคล่ือน

ตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูป

เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  



       
 
 
 
 

 

 

 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น พิเศษ อาหารทะเล กุง้มงักรน่ึงซีอิ๋ว ( โตะ๊ละ 1 ตวั) + เป๋าฮ้ือ   

พกัที่ โรงแรม  THE LOFT SEASIDE โรงแรมน ้าแร่ ใหทุ้กท่านไดอิ้สระผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ภายใน

หอ้งพกัส่วนตวั หรือท่านใดอยากจะหาประสบการณส์่วนตวัแช่น ้าแร่แบบเปิดแบบแช่รวม(แยกหญิง

แยกชาย) ก็มีบริการใหท้่านไดแ้ช่กนัอยา่งสบายใจ 

 

วนัที่สี่       ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึก) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ดา้นนอกไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึก

ท่ีมีความสูงถึง 509 เมตร สญัลกัษณ์ของ เมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดใน

ไทเปอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท า  หน้าท่ีกนั

การสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟตท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว

ประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ี ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่

ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่

ถึงสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั เปรียบเสมือน

จิมซาจุ่ย ของฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ  

(เสริฟอาหารว่าง แฮมเบอรเ์กอรไ์ก่ พรอ้ม ด ้าด่ืม) 

จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน   

13.20 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ CI835 

(มีบริการอาหารรอ้นและน ้าด่ืมบนเครื่อง) 

16.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจจากทีมงาน . 



       
 
 
 
 

 

หมายเหต.ุ..กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้คา่วีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธิ์เฉพาะกรณีเป็นวซ่ีานักท่องเที่ยวเทา่นั้น 

เพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการ

ตอ้งด าเนินการย่ืนวีซ่าตามปกต ิ

 

 
 

การผอ่นคลายมาตราการเขา้ไตห้วนั 

(เร ิม่วนัที ่13 ต.ค. 65) 
 

- เดนิทางเขา้  นกัทอ่งเทีย่ว / กรุป๊ทวัร ์ไมต่อ้งกกัตวั  
 

ให้นักท่องเท่ียวการสังเกตอาการตัวเอง 7 วัน = ไม่ต้องกกัตัว แต่กรุ๊ปเดินทางไม่ถึง 7 วัน  ให้สังเกตอาการตามจ านวน
วันท่ีไป โดยนับวันท่ีมาถึงไต้หวันเป็นวันท่ี 0 และวันถัดมาจะเป็นวันท่ี 1 ของการสังเกตอาการ เช่นไป 5 วัน สังเกต
อาการตัวเอง 0+5 วัน หากมีอาการให้ตรวจ ATK ท่ีได้รับจากสนามบิน 
 
นักท่องเท่ียว จะได้รับแจกชุดตรวจ ATK 4 ชุด ท่ีสนามบิน ให้ตรวจโควิดด้วยตัวเอง ในวันท่ีเดินทางมาถึงไต้หวัน 
และขอความร่วมมือให้ตรวจทุก 2 วันหากมีการออกนอกท่ีพกั 
 
ไต้หวันไม่จ าเป็นต้องแสดงหลกัฐานการฉีดวัคซีน อย่างไรกต็าม สายการบินอาจมีข้อก าหนดขอใบรับรองการฉีด
วัคซีนจากผู้เดินทาง ให้ตรวจเช็กกบัสายการบินอกีคร้ัง 

 

หากผลตรวจ ATK เป็นบวก  
ลกูทวัรจ์ะตอ้งแจง้ไกด/์หวัหนา้ทวัร ์ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นบวก เพือ่แจง้กบัเขตหรอืเมอืงทีอ่ยู ่

เจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้ง จะหาสถานทีก่กัตวัทีเ่หมาะสมบรเิวณในใกลเ้คยีง และแจง้หนว่ยงานดา้นสขุภาพในทอ้งถิน่ 
(ผูต้ดิเชือ้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเมือ่ไปพบแพทยแ์ละหา้มโดยสารรถสาธารณะ) 

ทางบรษิทัไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในการรกัษาและการกกัตวั คา่แปลงเปลีย่นการเดนิทางขากลบัท ัง้

ไฟลท์บนิภายในประเทศและตา่งประเทศ ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นบวก 

 

ช่วงการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเด่ียว 
จา่ยเพ่ิม 

14 – 17 DEC 65 22,900 22,900 22,900 20,900 3,500 

21 – 24 DEC 65 22,900 22,900 22,900 20,900 3,500 



       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

      ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

-ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ตอ่ท่าน 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

× คา่ตรวจ RT-PCR TEST / ATK กอ่นเดนิทาง (หากม)ี 

× หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลไตห้วันบังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

× ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาและการกกัตวัในกรณีทีผ่ลตตรวจโควดิเป็นบวก 

× ไมร่วมคา่เปลีย่นแปลง/ คา่เลือ่นต ัว๋เครือ่งบนิ ไฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศในกรณีทีผ่ลตตรวจ

โควดิเป็นบวก 

 

 

 

 



       
 
 
 
 

 

 เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1.ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ( ไม่นับรวม

วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมดัจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีท่ีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หัก

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอื่นใด 

1.2ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน 

1.3ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เครื่องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิง 

และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2.เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

4.การยกเลิก 

4.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 

4.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่าย

ในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ผูใ้หญ่ 25 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 



       
 
 
 
 

 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดย

ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เครื่องบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

14. 1. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ 

แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น   

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเขา้    ประเทศไตห้วนั กบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้ง 

 

หมายเหต ุ:  

- เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิล่าชา้ หรอื

เปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทาง 

โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

- ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่ว  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บั

นกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีล

กบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ

ชม การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้    

- ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่น

เป็นจ านวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

 



       
 
 
 
 

 

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