
 
 

 
 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25384  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไต้หวัน ทัชใจ ไทไป ไทจง ฟาร์มชิงจิ้ง แช่น้ำแร ่

5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ 
เยือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน / นั่งรถไฟหัวจรวด 

ชมวิวฟาร์มชิงจิ้ง และฝูงแกะฟาร์มชิงจิ้ง – ถ่ายรูปชิงจิ้ง SKY WALK 
เยือนเวนิสอินไต้หวันท่าเรือประมงเจิ้งปิน ชมหมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน อุทยานเหยหลิ่ว 

เที่ยวชมตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
เต็มคาราเบล… ไปกับ 

พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ย่านแหล่งช้อปปิ้ง / แชน่้ำแร่ในห้องพัก / ชิกๆ ชิวๆ ริมทะเลสาบน 
*** อาหารพิเศษ อาหารทะเล กุ้งมังกร + เป๋าฮื้อ / สุกี้ชาบู / ปลาประธานาธิบดี 



 
 

 
 
 

 
 

 

วนัแรก    กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไทเป-พกัโรงแรมอาบน ้าแร่ 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู เคานเ์ตอร ์

 สายการบินไทยไชน่าแอรไ์ลน ์(CI) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทคอยอ านวยความสะดวก   

11.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน สาธารณรัฐไตห้วัน โดยสายการบินไชน่าแอรไ์ลน์ (CI) เที่ยวบินที่ 

CI834 (บริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

15.55 น ถึงท่าอากาศยานเมือง เถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ไดเ้วลาอัน

สมควร น าคณะรบัสมัภาระ พรอ้มไกด ์ทอ้งถ่ินใหก้ารตอ้นรบัคณะ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองหวานหล่ี 

 เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารทะเล กุง้มงักรน่ึงซีอ๊ิว( โตะ๊ละ 1 ตวั)  + เป๋าฮ้ือ   

พกัที่ โรงแรม  THE LOFT SEASIDE โรงแรมน ้าแร่ ใหทุ้กท่านไดอิ้สระผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ภายใน

หอ้งพกัส่วนตวั หรือท่านใดอยากจะหาประสบการณส์่วนตวัแช่น ้าแร่แบบเปิดแบบแช่รวม(แยกหญิง

แยกชาย) ก็มีบริการใหท้่านไดแ้ช่กนัอยา่งสบายใจ 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง    ไทเป – อุทยานเหยหล่ิว –ท่าเรือประมงเจ้ิงปิน -หมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน -รา้นขนมพายสปัปะรด-ตึกไทเป 

วดัหลงซาน-ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หล่ิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมี

ชื่อเสียงเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกดักร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และ

การเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้

เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่โลก  

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

จากน้ันน าท่านสู่  ท่าเรือประมงเจ้ิงปิน ในเมืองจีหลง 

ท่ีไปแลว้รูส้ึกว่าไดเ้ยือนเวนิสอินไตห้วันกันเลยทีเดีย 

ทิวทศัน์ของหมู่ตึกสีลูกกวาดท่ีใหบ้รรยากาศแบบยุโรป 

ให้ทุกท่านได้เก็บภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจ

จากน้ันเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซึ่งเป็นแหล่งเหมือง

ทองท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  จึงมีนักขุดทอง

จ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่

ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรง

จ า จนกระทัง่มีการใชจ้ิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซนัซิว 

" ทัศนียภาพภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาชื่นชมความ

งดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในไตห้วัน ท าใหจ้ิ่วเฟ่ินกลับมาคึกคักมี

ชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดใน

หมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน  ใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารจีนพ้ืนเมือง  

จากน้ันเดินทางสู่เมืองไทเป  ใหทุ้กท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดัง

ของไตห้วัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้ักไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด 

นอกจากน้ียงัมีขนมอีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนมต่างๆ

นานาชนิด ใหทุ้กท่านไดล้องชิม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

ตึกไทเป 101 (ดา้นนอกไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกท่ีมี

ความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ท่ีน่ียังมี

จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในไทเปอีกดว้ย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้

ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ท า  หน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือน

เวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว และมีลิฟต์ท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ย

ความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของ



 
 

 
 
 

 
 

 

ตึกน้ี ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีหา้งสรรพสินคา้และชอ้ปป้ิง

มอลลอ์ยู่ถึงสิบแห่งบริเวณน้ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของไตห้วนั เปรียบเสมือนจิมซาจุ่ย ของ

ฮ่องกงหรือพารากอนของกรุงเทพฯ  

จากน้ันชม วัดหลงซาน วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนั ซึ่งขึ้ นชื่อว่าสวยงามท่ีสุดในไตห้วนัดว้ยเช่นกนั ภายในมี

วิหารสามหลัง คือวิหารดา้นหน้า วิหารกลางซึ่งเป็นวิหารหลัก

และวิหารท่ีอยู่ทางดา้นหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงาน

ฝีมือท่ีงดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลักเป็นมังกร

พนัรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนดา้นบนหลงัคาก็มีลวดลาย

ปูนป้ันยิบย่อยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวนัจะมีผูค้น

มากมายทั้งนักท่องเท่ียวและชาวไตห้วันเองมาไหวพ้ระ ท่ีน่ีอยู่

เสมอๆ 

ค า่ อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

จากน้ันใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์

รวมแฟชัน่ทันสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ขายของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั 

พกัที่ โรงแรม  INTRENDY HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สาม  เมืองไทเป-ศูนยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM -ผูหล่ี-เมืองหนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

– พกับริเวณทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

   เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม ศูนยเ์ครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่ง

สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้

ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากนั้นยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่โลกใหท้่านได้

เลือกชม นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท้่านไดเ้ลือกชม จากน้ันเดินทางสู่เมืองผูหล่ี  

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ชาบู   

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น า

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กที่สุดในโลก พรอ้มกบัใหท้่านนมสัการรูปเคารพของ พระถังซมั

จัง๋ ณ วดัพระถงัซมัจัง๋ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

จากน้ันน าคณะเดินทางกราบไหวส้ิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจื้ อ นักปราชญ์แห่งปัญญา 

และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซื่อสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่น้าวดั ซึ่งมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้น

เหรียญ ไตห้วนัโดยระหวา่งทางท่านจะสามารถชื่นชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา. 

  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี   

พกัที่ โรงแรม EINHAN HOTEL แถวบริเวณทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อิสระท่านสามารถเดินเล่นริมทะเลสาบ

สุริยนัจนัทราเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง เก็บภาพวิวสวยๆริมทะเลสาบยามเย็น ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที่สี่  เมืองหนานโถว -ฟารม์แกะชิงจ้ิง – SKYWALK – ไทจง - ฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 

   เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นเดินทาง Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจ้ิง) ท่ีมีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจาก

ระดับน ้ าทะเล ให้ทุกทานได้เดินเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและ

ทศันียภาพที่สวยงาม ของดอกซากุระของฟารม์แกะชิงจิ้ งจะผลิดอกเบ่งบานพรอ้มกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม ฟารม์เล้ียงแกะชิงจ้ิง เป็นฟารม์เล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

สิ่งก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟารม์ท่ีเล้ียงแกะและ

บริเวณชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผสัแกะไดอ้ยา่งใกลช้ิด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ และถ่ายรูป

กับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี ท่านสามารถถ่ายรูปสวนดอกไมใ้น

บริเวณใกลเ้คียง  

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร PURPLE HOUSE อาหารจีนพ้ืนเมือง  พรอ้มใหท้่านไดด้ื่มด า่กับ

ทิวทศันท์ี่แสนสวยงามท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อิสระใหท้่านไดส้นุกกับการเก็บภาพสวยๆกับวิว

สวยๆในมุมตา่งๆที่ตกแตง่ไวอ้ยา่งสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง 

ค า่ อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืน ฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดน้ีมี ทั้งอาหารทอ้ง  ถ่ินและอาหารนานาชาติ

สไตล ์Street Food  ท าใหดึ้งดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจส าหรบัคนทุก

เพศทุกวยัดว้ยความท่ีฝงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ตตั้งอยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยัฝงเจี่ย จึงมีสินคา้เกี่ยวกบัแฟชัน่และ

วยัรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ข้ึนชื่อไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER , 

NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่ โรงแรม BEACON HOTEL FONGJIA ยา่นตลาดฝงเจี่ยไนทม์ารเ์ก็ต  หรือระดบั เทียบเท่า  

 

 

 

 

 

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


 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที่หา้    ไทจง-นังรถไฟหวัจรวด-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารเช็คเอา้ทน์ าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหวัจรวด ใหทุ้กท่านไดส้มัผสักบัรถไฟไฮทเ์ทค

โนโลยกีบัความเร็วประมาณ 160 km/h จากสถานีไทจง-สถานีเถาหยวน ใช่เวลาเพียงประมาณ 

40 นาที จากเวลาในการนัง่รถประมาณ 2 ช.ม 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

บริการอาหารว่าง แฮมเบอรเ์กอรไ์ก่ พรอ้มน ้าด่ืม   

13.20 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ CI835 

(มีบริการอาหารและน ้าด่ืมบนเครื่อง) 

 16.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจจากทีมงาน . 

 

  
หมายเหต.ุ..กรณีที่ไตห้วนัยกเวน้คา่วีซ่าใหน้ั้น ทางไตห้วนัสงวนสทิธิ์เฉพาะกรณีเป็นวซ่ีานักท่องเที่ยวเทา่นั้น 

เพราะฉะนั้นลูกคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการ

ตอ้งด าเนินการย่ืนวีซ่าตามปกต ิ

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต า่กว่า

12 ปี ) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต า่กว่า

12ปี) 

พกัเดี่ยว

จา่ยเพิ่ม 

จ ำนวน

ท่ีนั่ง  

1 – 5 DEC 65 28,900 28,900 28,900 5,500 25 

8 – 12 DEC 65 28,900 28,900 28,900 5,500 25 

15 – 19 DEC 65 27,900 27,900 27,900 5,500 25 

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 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1,500 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 ( ไม่

นับรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมดัจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีท่ีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือ

ขอเล่ือเดินทาง 

 ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอื่นใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เครื่องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดิม ผู ้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตัว๋  2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามัน

เชื้ อเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น  

3.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินในส่วนมดัจ า 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกวา่ 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

4.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ

เหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

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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