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  HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทียบเท่า 4 ดาว B L D 

29/12/22 

 
สนามบินนานาชาติดอนเมือง  กรุงเทพฯ -ไต้หวัน 
(IT50623.00-03.40) 
 

   - 

30/12/22 
สนามบินเถาหยวนไต้หวัน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไถจง - 
ตลาดฟงเจ่ียไนท์มาเก็ต   

✓ ✓  
IN HOUSE HOTEL 

TAICHUNG   
หรือเทียบเท่า4* 

31/12/22 
ไถจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวม
บัตรชมวิว) –วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - COUNTDOWN 
2023 ณ อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น   

✓ ✓  
PLATINUM HOTEL  

หรือเทียบเท่า4* 

01/01/23 
อุทยานหินเหย๋หลิ่ว -สถานีรถไฟสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณ
จ่ิวเฟ่ิน  - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ  
(IT505 19.00-22.10) 

✓ ✓  

 
 
 
 

WONDERFUL TAIWAN 

Countdown to New Year 2023  
เช็คอนิแหล่งท่องเท่ียวสุดชิคไต้หวนั  

4 วนั 2คืน 

      ก าหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม 2565 – 01 มกราคม 

2566 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

27,900 



 
 

 

29 DEC 22   สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ - ไต้หวัน                       (-) 

20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 3 โดยสายการบิน 
TIGER AIR TAIWAN พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

23.00 น ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT506 

                     (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

30 DEC 22 สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง –  

                      ฟงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต                                                                                                               (B/L/D) 

03.40 น. ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  ผ่านพธิีการตรวจคนเข้า
เมือง และศุลกากรเรียบร้อย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า เซตอาหารกล่องทานระหว่างเดินทาง  
 05.00น. รถรับจากสนามบินพาท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง)  จากนั้นพา

ท่าน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือน
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไตห้วนั  ตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรีย ซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนั  ได้
ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000  เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร  มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็น
ทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซับซ้อนลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าให้ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย์
และพระจนัทร์เส้ียว  ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนัจนัทรา” 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูพเิศษ.... ปลาประธานาธิบดี 

บ่าย จากนั้นน าท่านกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่  ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพ
เจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่น้าวดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั และน าท่าน
นมสัการ ศาลเจา้ขงจ้ือ และ ศาลเจา้กวนอู  ซ่ึงถือเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์ พาทุกท่าน ชิม
ชาอู่หลง ชาท่ีมีช่ือเสียงของเกาะไตห้วนั และปลูกมากในเมืองหนานโถว   จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองไทจง  เมือง
ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอนัดบั  3 ของเกาะไตห้วนั เมืองน้ีจะเป็นศูนยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และ
ทางใตข้องเกาะจึงท าใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูพเิศษ.... สุกี้ชาบูไต้หวัน  



 
 

 

น าท่านสู่ ตลาดฟงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต  ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทจง  ให้ท่านได้อิสระกบัการช้อปป้ิง 
เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกวา่เมืองไทยแน่นอน   

 พกัที่   IN HOUSE HOTEL TAICHUNG  หรือเทียบเท่า 4* 
 

31 DEC 22 ไถจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว) -วัดหลงซาน- ซีเหมินติง –  

                       COUNTDOWN 2023 ณ อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น                                                                        (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ ไทเป (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์
สองขา้งทางท่ีสวยงามให้ทุกท่านอิสระเลือกชิมเลือกชอ้ปป้ิงขนมของฝากท่ีขึ้นช่ือของไตห้วนั  ไม่วา่จะเป็น พายเค้ก
สับปะรด  ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว)  
ตึกระฟ้า แห่งน้ีมีความสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลกัวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถ
ทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกนัวินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก 
ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปป้ิงแหล่งช้อปป้ิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 
101 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมชั้นน า ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่านใดสนใจขึ้นลิฟทสู่์จุดชมวิวชั้น 89 
ติดต่อกบัไกด)์   

 
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร --- เมนูพเิศษ...เส่ียวหลงเปา 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซ่ือ หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัหลงซันซ่ือถูกท้ิงระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยบัเยิน แต่ปรากฏว่า "พระ
โพธิสัตวก์วนอิม" ท่ีสถิตอยู่ดา้นในนั้นกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายเลย ยิ่งท าให้ผูค้นเล่ือมใสพากนัมากราบไหวม้าก
ขึ้นๆในทุกวนั นอกจากจะมี "พระโพธิสัตวก์วนอิม" เป็นพระประธานหลกัแลว้ ดา้นหลงัของพระอุโบสถยงัมีเทพ
เจา้ต่างๆของลทัธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผูก้ล่าวไวว้่าวดัหลงซันซ่ือเป็นท่ีรวมเทพเจา้องค์ต่างๆไวม้ากท่ีสุดแห่ง 
หน่ึงของไตห้วนั โดยเฉพาะ ผูเ้ฒ่าจนัทรา เทพพ่อส่ือในต านานจีน ของวดัแห่งน้ีจะมีผุค้นมาขอเร่ืองคู่ครองมากเป็น
พิเศษ  แลว้ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมือง
ไทเป ถา้จะเทียบกบับา้นเราก็คงเทียบไดก้บัย่านสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตล์ไตห้วนั เกาหลี 
ญ่ีปุ่น สินคา้รุ่นใหม่ทนัสมยัให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผา้แฟชัน่แลว้ ซีเหมิ
นติงยงัเป็นโซนท่ีมีอาหารหลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ 

ค ่า   อิสระรับประทานอาหารค ่า  ณ  ตลาดซีเหมินติง 



 
 

 

 
**พาท่าน COUNTDOWN 2022 ณ บริเวณ อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น ชมการจุดพุเฉลิมฉลองเทศกาลปี ใหม่ที 
สุดอลังการ พร้อมการแสดงโชว์ไฟเอฟเฟกต์ จากตัวตึกไทเป101** 

 พกัที่  PLATINUM HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 * 
    

01JAN 23     อุทยานหินเหย๋หลิ่ว -สถานีรถไฟสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน  - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ   (B/-/-)                                                          

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานหินเหย๋หลิ่ว มีลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปในทะเลและมีช่ือเสียงใน
เร่ืองโขดหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ภูมิประเทศและหินรูปทรงแปลกตา
ท่ีงดงาม เกิดจากการกัด เซาะของน ้ าทะเลเม่ือหลายล้านปีก่อน ท าให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝ่ังใน
ลกัษณะรูปร่างท่ีแตกต่างกนั โขดหินบางกอ้นมีลกัษณะคลา้ยภาพของส่ิงต่างๆ และหินท่ีมีช่ือเสียงรู้จกัโด่งดงัไปทัว่
โลกคือ หินรูปพระเศียรราชินี นอกจากน้ียงัมีหินเทียน หินรองเทา้ของเทพธิดา หินเตา้หู้ หินดอกเห็ด และอ่ืนๆ เป็น
ตน้  พาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟสือเฟิน คือย่านถนนสายเก่าของสือเฟิน (Shifen Old Street)  ซ่ึงเต็มไปดว้ยโคม
ลอยแขวน ร้านของท่ีระลึก ร้านของช า และร้านอาหารท่ีเรียงรายอยู่สองฝากฝ่ังของทางรถไฟ ถนนสายเก่าของสือ
เฟินไม่ไดเ้ป็นเพียงสถานท่ีท่ีเยี่ยมยอดส าหรับการถ่ายภาพ การชมโคมลอยหรือการชมรถไฟแล่นผ่าน แต่ถนนสาย
เก่าเส้นน้ียงัเป็นท่ีท่ีดีมากส าหรับการล้ิมลองขนมทอ้งถ่ินท่ีจะท าให้คุณไดอ่ิ้มเอมไปกบัรสชาติเหล่าน้ีอีกดว้ย  อิสระ
ปล่อยโคมตามอธัยาศยั   

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร --- เมนูพเิศษ....อาหารจีนพืน้เมือง  
              จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผสับรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟินเป็นแหล่ง

เหมืองทอง ท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพราะนอกจากจะเป็นถนน
คนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในไตห้วนั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้ ร้านอาหารของชาว
ไตห้วนัในอดีตและยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมีอยู่มากมายอีกดว้ย (ในกรณี
ท่ีเดินทางตรงกบัวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เม่ือไปถึงจุดท่ีก าหนดตอ้งเปล่ียนเป็นรถ Shuttle Bus ประจ าทางจ่ิวเฟ่ินเพ่ือขึ้นลง)   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

15.00 น.     **ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน** 

  19.00 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT505 

 (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 

22.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ 

******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******************                                          
ข้อควรควรทราบ : 
➢ ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จ านวนทั้งหมด 2 ร้าน คือ ร้านพาย

สับปะรด, ร้านชา  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซ่ึงมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุก
ร้านค้ามีความจ าเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม  หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่น้ันขึน้อยู่กับความพอใจและสมัครใจของ
ลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเย่ียมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัว
ออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่าน จ านวน 2,500 NTD/ท่าน 

➢ ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ก าหนดวันเดินทาง 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
มีเตียงและไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

29 ธันวาคม 2565 - 01 มกราคม 2566 
(วันขึน้ปีใหม่) 

27,900 27,900 7,000 

 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าท่ีถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น** 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหนา้ทวัร์) 
2. 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 
 ค่าประกนัการเดินทางส าหรับประกนัการเดินทางบริษทัฯได้จดัท าแผนประกันภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ กบั MSIG  แบบแผนประกนัภยัการเดินทาง ESAY VISA ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย) โดยแผนประกนัจะ
ครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวนัเดินทาง  

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปไกด ์1500 NTD / ลูกคา้ 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง  
เง่ือนไขการให้บริการ 
❖ การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง

ประมาณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทาง

ต่อ) โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้ 
❖ ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
❖ การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

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

ท่ีเหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั
และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทั
มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

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



 
 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และ
บริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
3.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4.บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
5.บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8.การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งชา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้ 
10.มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
11.ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง
ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12.หากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะ
ไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่
สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

 

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

 



 
 

 

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