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เดนิทาง 11 – 13 ธนัวาคม 2565 
 ลอ่งเรือทะเลสาบสุรยินัจนัทรา | อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ | หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน | 

หมูบ่า้นโคมลอย |  
ช็อปป้ิง 2 ยา่นดงั ซีเหมนิตงิ - ซือ่หลนิ |  

อาหารพเิศษ ซีฟู้ ดสไตล์ไตห้วนั | พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
วนัที ่
1 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (BR212 : 12.15-16.50) – 
สนามบนิเถาหยวน – เมืองไถจง 

   

วนัที ่
2 

เมืองหนานโถว – ลอ่งเรือทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถมัซมั
จ ั๋ง – วดัเหวนิหวู ่– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชอ้ปป้ิงซีเหมนิตงิ  

   

วนัที ่
3 

อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – หมูบ่า้นโคม
ลอย (ปลอ่ยโคมขงหมงิ) – รา้นคอสเมตคิ – ชอ้ปป้ิงเคก้พาย
สบัปะรด – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้89) – ตลาดซือ่
หลนิไนท์มาร์เก็ต – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบนิ
สุวรรณภูม)ิ (BR061 : 22.30-01.25) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาเริม่ตน้  

22,900.- 
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วนัที ่1 
 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (BR212 : 12.15-16.50) – สนามบนิเถาหยวน 
– เมืองเจียอี ้

09.30 
น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบนิ EVA 
(BR) รวมน ้าหนกักระเป๋า 23  กโิลกรมั โดยมีเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 
[ส าคญัมาก!!  ไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว์ หรือเน้ือสตัว์แปรรูปเขา้
เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

12.15 
น. 

ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมืองไตห้วนั โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่
BR212  (มีอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

16.50 
น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ช ั่วโมง (เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของ
ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองไถจง (Taichung) เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของไตห้วนั 
ต ัง้อยูท่างตอนกลางฝั่งซา้ยของเกาะไตห้วนั เป็นเมืองแหง่อุตสาหกรรมและ
ศนูย์กลางเศรษฐกจิอนัดบัสามของเกาะไตห้วนั ต ัง้อยูภ่าคกลางของเกาะ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่1) เมนู ชาบู ชาบู 
ทีพ่กั CU HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  
วนัที ่2 เมืองหนานโถว – ลอ่งเรือทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถมัซมัจ ั๋ง - วดัเหวนิหวู ่– 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชอ้ปป้ิงซีเหมนิตงิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่2) 

 เดนิทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลทีใ่หญท่ีสุ่ดของไตห้วนั ทีไ่มม่ีทางออกสูท่ะเล น า
ทา่น ลอ่งเรือทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจืดทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ
ทีใ่หญท่ีสุ่ดของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมอง
จากมุมสูงทะเลสาบแหง่น้ีจะมีรูปรา่งครึง่บนเหมือนพระอาทติย์ ครึง่ลา่งเหมือน
พระจนัทร์เสี้ยวทีก่ าลงัประกบกนัอยูแ่ละยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีดมีีมงักรลอ้มรอบ 
พื้นทีบ่รเิวณน้ีถือวา่เป็นจุดรบัพลงัมงักรทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดของไตห้วนั น าทา่นนั่งเรือ
ยอร์ช ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ี 

 

 
 จากนัน้น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ั๋ง นมสัการพระทนต์(ฟนั) ของพระถงัซมัจ ั๋ง ที่

อญัเชญิมาจากชมพูทวีปและยงัเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมุมสูงอีกดว้ย ทา่นจะได้
ถา่ยรูปกบัมุมทีสวยทีสุ่ดของทะเลสาบสุรยินั จนัทรา   
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 จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจื้อ เทพเจา้แหง่
ปญัญา และเทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย์ และเทพเจา้แหง่ความรกัองค์ใหม่
ลา่สุดหรือทีเ่รารูจ้กักนัในนาม “เฒา่จนัทรา” ทีม่ีชือ่เสียงมากในดา้นความรกัทีว่ดั
หลงซนัไทเป วดัน้ีถือวา่เป็นจุดศนูย์รวมของเทพเจา้ส าคญัทีท่า่นสามารถมาขอพร
ไดค้รบทุกความปรารถนาทีว่ดัน้ี สิง่ทีน่่าสนใจยงัไมห่มดแคน้ี่ยงัมีสงิโตหนิออ่น 2 
ตวั ทีต่ ัง้อยูห่น้าวดั ซึ่งมีมูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลลา่ร์ไตห้วนัเป็นฉากหลงัให้
ทา่นไดถ้า่ยรูปคูอ่ีก 

 

 
กลางว ั
น 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่3) เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิด ี

 ทา่นชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียง
ไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่
ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่ าคญั
คอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพ
ของ ทา่นมาดาม ซ่ง เมย่ หลงิ หรือมาดามของทา่นเจียงนั่นเอง ภายในหอ้งน้ีไมไ่ด้
มีแครู่ปภาพเทา่นัน้ทีเ่ลา่เรือ่งราวชีวประวตัขิองทา่นท ัง้สองแตย่งัมีขา้วของ
เครือ่งใช ้เสื้อผา้ รถยนต์กนักระสุนประจ าต าแหน่งทีจ่ดัแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจให้
ทา่นไดเ้ลือกชมเลือกถา่ยรูปพรอ้มฟงัเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ไปพรอ้มกบัสิง่
เหลา่น้ี และอีกหน่ึงสว่นทีส่ าคญัคอืบรเิวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปปั้นขนาดใหญข่องทา่น
อดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชว์การเปลีย่นเวร
ของเหลา่หทารทีแ่สดงความเคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค 
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 น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ซีเหมนิตงิ ถือวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนิยมทีสุ่ดของไตห้วนั
เลยก็วา่ได ้หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคอืสยามสแควร์ไตห้วนั หากเปรียบเทียบ
กบัเกาหลีก็คอืเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนด์สินคา้ท ัง้เสื้อผา้และ
รองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยงัมีสนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลือกซ้ือ แตท่ีน่ี่ไมไ่ดม้ีแคส่นิคา้ช้
อปป้ิงอยา่งเดยีว ยงัมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทาน 
แนะน าวา่พลาดไมไ่ดก้บัเมนู น ้าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึง่ตน้
ต ารบัของเมนูน้ีอยูท่ีซี่เหมนิตงิน่ีเอง 

 

 
เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั YIDEAR HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่3 ไทเป – อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – หมูบ่า้นโคมลอย(ปลอ่ย
โคมขงหมงิ) - คอสเมตคิ - ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้
ตกึช ัน้89) – ซือ่หลนิไนท์มาร์เก็ต – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบนิ
สุวรรณภูม)ิ (BR061 : 22.30-01.25) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่4) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อุทยานแหง่น้ีต ัง้อยูท่างสว่นเหนือสุดของ

เกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน ้าทะเล
และลมทะเลและการเคลือ่นตวัของเปลือกโลก  ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง
ลกัษณะตา่งๆทีน่่าตืน่ตาเลยทีเดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนีิ ซึง่มีชือ่เสียง
โดง่ดงัไปท ั่วโลก 

 

 
 น าทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินทา่น

จะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่แรกของไตห้วนัทีส่รา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์ชิง  ในอดตี
ทีจ่ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองทีม่ีชือ่เสียงต ัง้แตส่มยักษตัรย์ิกวงสวี้   สมยัราชวงศ์
ชงิ มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ แตใ่นยุคปจัจุบนัน้ีทีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ิน
เป็นหมูบ่า้นทีม่ีการขายของพื้นเมือง ท ัง้ขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบ
พื้นเมืองหรือทีเ่ราเขา้ใจกนังา่ยๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วนันั่นเองและทีน่ี่ยงั
มีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็น
สถานทีถ่า่ยท าซีรีย์่เกาหลี ซีรีย์่ไตห้วนัและการ์ตนูแอนิเมชั่นของญีปุ่่ นทีฉ่ายท ั่วโลก
อยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นท ั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของ
หมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการ์ตนูเรือ่งน้ีและกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนิยมในการมา
เช็คอนิหรือถา่ยรูปอีกแหง่หน่ึงของไตห้วนั  
*** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวนัเสาร์และอาทติย์ 
อาจจะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมล์แบบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมือนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะได้
สมัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไตห้วนั 
*** 
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กลางว ั
น 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที ่5) เมนูพเิศษ ซีฟู้ ดสไตล์ไตห้วนั 

 จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั หมูบ่า้นฉือเฟ่ิน เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ อยูใ่นอ าเภอผงิสี เป็น
หมูบ่า้นโบราณทีม่ีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมูบ่า้น เน่ืองจากในอดตีเคยเป็น
ปลายทางของรถไฟทีใ่ชข้นถา่นหิน ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการปลอ่ยโคมลอย 
(รวมคา่โคม 1อนั/4ทา่น) ลกัษณะคลา้ยโคมยีเ่ป็ง  มีชือ่วา่ “โคมขงหมงิ” ถูก
ประดษิฐ์ขึน้โดยขงเบง้ ทีป่รกึษาดา้นการทหารคนส าคญัในประวตัศิาสตร์ยุคสาม
กก๊ เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมือสือ่สารของกองทพัต ัง้แตเ่มือ่คร ัง้อดตี ปจัจุบนัจะมีเทศกาล
โคมไฟผงิสี หรือ PingXi Sky Lantern Festival จดัขึน้ทุกปีในวนัที ่15 ของ
เดอืน 1 ตามปฏทินิจนัทรคต ิซึ่งเป็นคืนทีพ่ระจนัทร์เต็มดวงคร ัง้แรกในรอบปีหลงั
ผา่นพน้ตรุษจีน คลา้ยกบัเป็นวนัสง่ทา้ยเทศกาลตรุษจีน 

 น าทา่นเลือกซื้อของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืวา่เป็นขนมสญัลกัษณ์ของ
ไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาตเิลยก็วา่ไดแ้นะน าใหท้า่นซ้ือเป็นขนมฝากแก่
คนทางบา้นหรือเพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้)น าทา่น
แวะชม รา้นคอสเมตคิ ศนูย์รวมเครือ่งส าอางชือ่ดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบ
รนด์ ทีท่า่นสามารถซ้ือเป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้

 เดนิทางกลบัไทเป น าทา่นถา่ยรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ทีป่จัจุบนัถือวา่เป็นจุดแลนด์
มาร์คของไตห้วนั หากทา่นมาไตห้วนัแลว้ไมม่ีรูปคูก่บัตกึไทเป 101 นั่นแปลวา่ 
ทา่นมายงัไมถ่งึไตห้วนั  โครงสรา้งของตกึน้ีแสดงถงึความสามารถทางดา้น
วศิวกรรมของไตห้วนั เพราะตกึแหง่น้ีตกึทีม่ีความสูงถงึ 508 เมตร ภายในตวั
อาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญห่นกักวา่ 660 ตนัทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตวัตกึไว ้และชว่ย
การส ั่นสะเทือนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและในอดตียงัเคยสูงทีสุ่ดในโลก แตต่กึไทเป 
101 ยงัคงความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิต์ทีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์ที่
เร็วทีสุ่ดในโลกเพือ่ขึน้จุดชมววิช ัน้ 89) 
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 น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดทีม่ีชือ่เสียงทีสุ่ดของไทเป ใน

ดา้นอาหารทอ้งถิน่ของไตห้วนั มีรา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลือกทาน
เลือกชมิกนัแบบสไตล์ทอ้งถิน่เลยทีเดยีว และยงัมีสนิคา้พื้นเมือง สนิคา้แฟชั่นวยัรุน่  
รา้นรองเทา้กีฬายีห่อ้ตา่ง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจุใจ 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

22.30 
น. 

อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ 
EVA (BR) โดยเทีย่วบนิที ่BR061  (มีอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

01.25 
น. 

เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

   

อตัราคา่บรกิาร :  
Taiwan Say YES 3 วนั 2 คนื สายการบนิ EVA AIR 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

วนัที ่11 - 13 ธ.ค. 65 22,900.- 3,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทวัร์ ต ั๋วเครือ่งบนิ 

 

ราคาทวัร์ขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศน์ทอ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หวัหน้าทวัร์ทีด่แูลคณะจากเมืองไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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*** ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธ์สนิคา้
พื้นเมืองใหน้กัทอ่งเทีย่วท ั่วไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นชาอูห่ลง , รา้น 

COSMETIC , ศูนย์แร ่GERMANIUM , รา้นขนมพื้นเมือง ฯลฯ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุใน
โปรแกรมทวัร์ดว้ยเน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัร์จงึเรียนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้น

รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็น
หลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ 

ถา้หากลูกคา้ไมม่ีความประสงค์จะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรือหากทา่นตอ้งการแยกตวั
ออกจากคณะ ณ วนัทีม่ีการลงรา้น  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 
NTD/ทา่น/รา้น *** 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอร์ตตอ้งมี
อายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน หรือ 180 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 
หน้า 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 
 
 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่
ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 

เพือ่เช็ควา่กรุป๊มีการคอนเฟิร์มเดนิทางกอ่นทุกคร ัง้ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการ
ปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ั๋วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิ
มีการปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน  ในกรณีทีค่า่ทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง **30 วนัก่อนเดินทาง

ส าหรบัชว่งสงกรานต์และปีใหม*่* 
 3.4 กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือราคาทวัร์โปรโมชั่น ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็ม

จ านวนเทา่นัน้ 
4.  กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ีลแชร์ทีส่นามบนิ 

กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรือเริม่ต ัง้แตท่า่นจองทวัร์ 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหน้า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้มี) 

5.  กรณีใชห้นงัสือเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ 
หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่
คนืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

6.  การยกเลกิการเดนิทาง 
***เงือ่นไขการยกเลกิทวัร์เป็นไปตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์*** 
1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จา่ย
ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2. แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา สว่น
ทีเ่หลือ 50% หกั คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้มี) 
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงิน
ท ัง้หมด 
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 **ส าคญั!! บริษทัท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดินทางเข้า
เมืองไต้หวนัโดยผิดกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท ัง้ไทย
และไต้หวนั ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศก์ไมส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆ
ไดท้ ัง้สิน้** 

7. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ า
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารน้ีรวม 
1.  ค่าต ั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ช ั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตาม

รายการทวัร์ขา้งตน้ 
2.  คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดีย่ว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไมม่ีหรือเต็ม ทางบรษิทัขอ
ปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
- หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอ
ปรบัเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า เช่นกนั  
- กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสริมฟูกทีน่อน ท ัง้น้ีขึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรม
นัน้ๆ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4.  เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น ้าหนกัสมัภาระรวมในต ั๋วเครือ่งบนิ คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบินตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิ 
6.  ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์  
*เงื่อนไขประกนัการเดินทาง*  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครอง
เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัย์สิน
สว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดนิทางครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หน้าที ่** 

7.  ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรฐับาลไต้หวนัประกาศ

ยกเลิกวีซ่าให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะส ัน้ในไต้หวนัไม่เกิน 14 วนั ถ้า
กรณีทางรฐับาลไตห้วนัประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะตอ้งเสียคา่ใช้จ่ายเพิ่ม
ในการขอวีซ่าตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2. คา่วีซา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวตา่งชาต ิ
3. คา่น ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ ั่งเพิม่เอง, คา่

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกต ั๋วเครือ่งบนิ 
6. คา่ทิปมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,200 เหรียญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น (ยกเวน้

เด็กอายุต ่ากวา่ 2 ปีบรบิูรณ์) 
7.  ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ตามสินน ้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถ 

(ไมบ่งัคบัทปิ) 
8.  ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

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