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รหัสโปรแกรม : 25508 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

  

 
  
 
 
   
  
 
 
 
 
 

                               วันเดินทาง :    20-23 พฤศจิกายน พ.ศ.  2565 

 

 HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทียบเท่า 3 ดาว B L D 

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

DAY02 
(มีไกด์) ไทเป - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะ
ชิมชาอู่หลง - ไทเป   ✓ ✓  

Ximen Relite Hotel 

Taipei หรือเทียบเท่า 

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

✓   
Ximen Relite Hotel 

Taipei  หรือเทียบเท่า 

DAY04 
(ไม่มีไกด์)รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ  
(IT505 19.00-22.10) ✓   - 

WONDERFUL TAIWAN 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  

พร้อมนั่งรถไฟฟ้าตะลุยเมืองไทเป 
4 วัน 2 คืน 

 
ราคาเร่ิมต้น 

13,900.- 
บาท / ท่าน 
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วันแรก     สนามบินนานาชาติดอนเมือง  กรุงเทพฯ - ไต้หวัน  (IT506 23.00-03.40)        (-/-/-) 

20.00น.   คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก(ระหวา่งประเทศ) ชั้น 3 โดยสายการบิน 
TIGERAIR TAIWAN พบเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.00น.       ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เท่ียวบินท่ี IT 506 
     (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองระหว่างเดินทาง) 

 

วันที่สอง    ไทเป - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทเป                     ( B/L/-) 
 

03.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองเถาหยวน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถ (ชุดอาหารเช้าแซนวิส+เคร่ืองด่ืม) 
05.00น.   ไกดแ์ละรถรับท่านจากสนามบินพาท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว จากนั้นพาท่านเท่ียวชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา  เป็น

ทะเลสาบน ้าจืดจากธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะไตห้วนั ตั้งอยูใ่นภูเขาของมณฑลหนานโถว (Nantou County) 
พื้นท่ีตอนกลางของเกาะ มีช่ือเสียงดา้นความสวยงามจนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “สวิสเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั” 
จุดเด่นคือพื้นน ้าสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลงัเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปดว้ยพื้นท่ีป่าเขียวชอุ่มอนัอุดม
สมบูรณ์และภูมิอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทั้งปี เป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงของชาวไทเป  

กลางวัน ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบดี 
จากนั้นพาท่านไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วัดเหวินหวู่   เป็นท่ีตั้งของเทพเจา้แห่งปัญญาขงจ้ือ และเทพเจา้แห่งความ
ซ่ือสัตยก์วนอู อย่าพลาดชมสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าวดั ท่ีมีมูลค่าถึง 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั
เชียว – จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)   

ค ่า อิสระอาหารค ่าย่านซีเหมินติง 
เข้าพกัที่ โรงแรม Ximen Relite Hotel Taipei / หรือเทียบเท่า  
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วันที่สาม  (ไม่มีไกด์) อิสระเที่ยวและช้อปป้ิงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (บัตรรถไฟฟ้าแบบ1วันท่านละ1ใบ) ( B/-/-) 

เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
08.00น. อิสระเที่ยวและช้อปป้ิงตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป  (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วนัท่านละ1ใบไม่สามารถ

เปล่ียนเป็นเงินได)้ – แนะน าเส้นทางดงัน้ี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป –  ตึกไทเป 101 – วัดหลง
ซาน ฯลฯ（อิสระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็） 
เข้าพกัที่ โรงแรม Ximen Relite Hotel Taipei / หรือเทียบเท่า  

  

 
 

วันที่ส่ี  อิสระช้อปป้ิง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์ รถรับจากโรงแรมส่งสนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ 

                       (IT505 19.00-22.10)                                                                                                                                            ( B/-/-) 
 

เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
อิสระช้อปป้ิง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม 

15.00น.   รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - เช็คอิน 
19.00น.   เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เท่ียวบินท่ี  IT505  

(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองระหว่างเดินทาง) 
22.10น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

อตัราค่าบริการ 

 
**ราคานีส้ าหรับลูกค้าท่ีถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น** 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ปี  
พกัเดี่ยว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพิม่ (บาท) 

20-23 พฤศจิกายน  2565 13,900 
ราคาเท่าผู้ใหญ่ 

(Infant ไม่เกิน 2ปี 
5,000 บาท) 

3,000 
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กรณีคณะออกเดินทางได้ 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยไมมี่หวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน (ไม่ออกเดินทาง) 

 

 
อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ท่านตอ้งเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ – ไตห้วนั– กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์บริษทัฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวนัดงักล่าว   
 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋า 20 กิโลกรัม และรวมน ้าหนกักระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 10 กิโลกรัม 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามระบุไวใ้นรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินไดเ้น่ืองจากบริษทัฯตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั 
 ค่าประกันการเดินทางส าหรับประกันการเดินทางบริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ กับ MSIG  แบบแผนประกันภยัการเดินทาง ESAY VISA ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย) โดยแผนประกันจะ
ครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวนัเดินทาง  

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง  
เง่ือนไขการให้บริการ 
❖ การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 

10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) 

โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
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❖ ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

❖ การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 10,000 บาท   กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วน

ท่ีเหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวนัเดินทางไป-กลบัและ
จ านวนหน้าหนงัสือเดินทางตอ้งเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนั้นทาง
บริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

เง่ือนไขการยกเลิก 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั ฯ 
และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
3.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4.บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
5.บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8.การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้ งน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
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9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งชา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้ 
10.มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
11.ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12.หากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มี
การคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถ
ท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่าง

ประชาชนไต้หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย โดยมีผล

บังคับใช้ในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถพ านักในไต้หวันได้ 

14 วัน รายละเอยีดที่เกีย่วข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป 

 

** รบกวนทุกท่านกรุณาเตรียมค่าทริปไกด์และคนขับรถ 4 วนั ** 
*** รวม 1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง *** 
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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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