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รหัสโปรแกรม : 26744 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

TAIWAN  FREEDAY  PREMIUM 
•บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินบูทีคไต้หวัน  STARLUX AIRLINES น ้าหนกักระเป๋า 23 KG• 

ล่องเรือชมบรรยากาศและน ้าสีเขียวมรกตท่ีทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ชิมขนมช่ือดังประจ าชาตขิองไต้หวันที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว 

เลือกเที่ยวได้ตามใจ อสิระฟรีเดย์ 1 วนัเต็มๆ 
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ก าหนดการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พกั                                                              (-/-/-) 

16.00 น. 📢 คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์
เช็คอิน Q14-20 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) สายการบิน STARLUX AIRLINES (JX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ
คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

18.55 น. ✈ เดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES เท่ียวบินท่ี JX742 (บริการอาหารบนเคร่ือง)   
(ใช้เวลาบินประมาณ 3.40 ช่ัวโมง) 

23.25 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไตห้วนั ประเทศแห่งน้ีเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 
เท่า ตั้งอยู่ห่างจากฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่
ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาท่ีไตห้วนัเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเพ่ือเดินทางสู่โรงแรมที่พกั 
 ท่ีพกั  DUKE BUSINESS HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า 

 

***เทีย่วบินหรือเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด*** ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก
ท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดท่ีน่ังจะเป็นระบบ RANDOM ท่ีนั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกนั ทางบริษัทไม่

สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

วันท่ีสอง    เถาหยวน - ผูหลี - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่  - ไทเป - ร้านขนมพาย
สัปปะรด - ตลาดกลางคืนหนิงเซ่ีย                 (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (SUN MOON LAKE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว 
เป็นแหล่งน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ
ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน ้าใน
ทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก พร้อมกบัให้ท่านนมสัการพระ
อฐิัท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถงัซมัจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง 
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น าท่านสู่ วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู ตั้งอยูด่า้นเหนือของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวไตห้วนั 

ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ีมีอุปนิสัย

เป็นรักษาค าพูดดว้ยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตห้วนัจึงนับถือเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์เช่ือกนัว่า

บารมีของท่านสามารถ ขจดัภูตผีปีศาจ แคลว้คลาดจากอนัตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ลกัษณะของ

วดัมีความคลา้ยคลึงกบัพระราชวงัตอ้งห้ามกูก้งของเมืองปักก่ิงทั้งรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตวัวิหารใหญ่แบ่ง

ออกเป็นสามชั้นและมีวิหารเล็กโอบลอ้มอยู่ดา้นขา้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หนา้วดัซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 

ลา้นเหรียญไตห้วนั  

 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูพเิศษ ปลาประธานาธิบดี) 
 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินกลบัสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไตห้วนั ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็ก

แต่เป็นเมืองท่ีเจริญท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว 
 

จากนั้น น าทุกท่านสู่ ร้านขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมช่ือดังประจ าชาติของไต้หวนัท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น 
พายเผือก, NAUGAT (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

จากนั้นใหอิ้สระตามอธัยาศยั ตลาดกลางคืนหนิงเซ่ีย หน่ึงในไนทม์าร์เก็ตท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทเป มีร้านอาหาร
ทั้งแบบแผงลอย รถเขน็ สไตล ์STEET FOOD ไตห้วนั นอกจากอาหารอร่อย ๆ แลว้ ยงัมี ของเล่น ของฝาก เส้ือผา้ 
กระเป๋า ของใช้ต่าง ๆ ท่านสามารถเลือกซ้ือไดท่ี้ตลาดแห่งน้ี เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระ
อาหารเย็นตามอธัยาศัย 
 

 ท่ีพกั  CU HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม    อสิระท่องเท่ียวตามอธัยาศัย                                                                                                                      (B/-/-)                

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 

ให้ท่านอสิระท่องเท่ียวตามอธัยาศัย  
การเดินทางในเมืองไทเป 
ท่านสามารถเลือกเดินทางไดห้ลายวิธี เช่น รถไฟใตดิ้น รถเมล ์รถแทก็ซ่ี รถจกัรยาน  เป็นตน้ แต่การเดินทาง

ท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุดท่ีแนะน าคือ รถไฟใตดิ้น หรือท่ีเรียกว่า MRT ปัจจุบนัมีทั้งหมด 5 สาย เร่ิมให้บริการตั้งแต่
เวลาประมาณ 06:00-24:00 บรรยากาศในตูร้ถไฟโดยทัว่ไปจะคลา้ยกบัท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ราคาค่าบริการจะเสียตาม
ระยะทางท่ีเราไป เร่ิมตน้ตั้งแต่ 20 เหรียญไตห้วนั(NT$) จนถึง 60 เหรียญไตห้วนั(NT$) การซ้ือตัว๋จะมีอยู่ 2 แบบ
หลกัๆ คือ แบบท่ีซ้ือเป็นเท่ียวจากตูข้ายตัว๋อตัโนมติั หรือเคาน์เตอร์ขายตัว๋ กบัอีกแบบคือการใชบ้ตัรเติมเงินหรือท่่ี
เรียกว่า EASYCARD ท่ีเป็นบตัรใบเดียวใชไ้ดก้บัการเดินทางทุกประเภทในไทเป นอกจากน้ีก็จะเป็นประเภทตัว๋
แบบเหมาจ่ายแบบรายวนัอ่ืนๆ 

 

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 
➢ ตลาดซีเหมินติง แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง 

ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ต่าง ๆ ท่ีเป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไวท่ี้น่ี และนอกจากจะ

เต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค ์สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงัเต็มไปดว้ยร้านอาหารช่ือ

ดงัต่างๆ ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ 

➢ วัดหลงซันซ่ือ หรือวัดเขามังกร  วดัท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเป มีอายกุวา่ 300 ปี สร้าง

ขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็นท่ีสักการะบูชาส่ิงศกัสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน โดยคนจีนชาวฝูเจ๊ีย รูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจีน แต่ผสมผสานความเป็นไตห้วนัเขา้ไปอย่างลงตวั นอกจากสักการะเจา้แม่

กวนอิมแลว้ ยงัมีเทพเจา้อ่ืน ๆ อีกมากวา่ 100 องค ์โดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เตา และขงจ๋ือ อาทิเช่น เจา้แม่ทบัทิม 

มีความเช่ือในเร่ืองการเดินทาง , เทพเจา้กวนอู มีความเช่ือเร่ืองหนา้ท่ีการงาน , และเทพเยว่เ์หล่า หรือผูเ้ฒ่าจนัทรา 

ท่ีมีความเช่ือในเร่ืองสมหวงัในดา้นความรัก อิสระใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเลือกซ้ือเคร่ืองราง   

➢ HUASHAN 1914 CREATIVE PARK ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน เคยเป็นโรงงานผลิตไวน์และ

บุหร่ีเก่า ท่ีน ามาปรับปรุงให้กลายเป็นศูนยศิ์ลปะ และความคิดสร้างสรรค์ท่ีน าเอาความเก่า RETRO ผสมกับ

ผลงานศิลปะสสมยัใหม่จนกลายเป็นแหล่งเดินเล่น ของเหล่าฮิปสเตอร์ไทเป และผูท่ี้ช่ืนชอบอะไรใหม่ๆ 

➢ พิพิธภัณท์บ้านประวัติศาตร์หลินอันไท่ เป็นการน าเอาบา้นเก่าอายุมากกว่า 200 ปี ของพ่อคา้ตระกูลหลิน

(LIN) ท่ีก่อสร้างสไตลม์ลฑลฟูเจ้ียนทางตอนใตข้องประเทศจีน มาจดัแสดงให้ประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ชมฟรี เป็น

ตวัอยา่งของบา้นคนจีนท่ีร ่ ารวยในสมยัก่อน ท่ีภายในบา้นไดรั้บการออกแบบและจดัวางตามหลกัฮวงจุย้ เช่น สระ

น ้ ารูปพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวอยู่หนา้บา้น และมีบา้นเรือนอยู่หลายหลงั รวมทั้งสวนต่างๆ เช่น สวนหิน นอกจากน้ีก็

จะมีขา้วของเคร่ืองใชใ้นสมยัโบราณ มาจดัแสดงใหช้มกนัฟรีๆ เพื่อเป็นการอนุรักษท่ี์น่ีเอาไว ้ท าใหท่ี้น่ีมีมุมสวยๆ

เก๋ๆใหม้าเดินเล่นชมบรรยากาศบา้นเก่าและถ่ายรูปกนัไดเ้พลินๆ 
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➢ วัดต้าหลงตง เป่าอนั หรือกนัสั้นๆวา่ วดัเป่าอนั เป็นวดัพุทธแบบจีนเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1804 โดยผู ้

อพยพชาวจีนฟูเจ้ียน(FUJIAN) ปัจจุบนัไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันาธรรมโดย UNESCO 

เรียบร้อยแลว้ โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กบัเทพเป่าเซิงตา้ต้ี ซ่ึงเป็นเทพแห่งหมอและการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ รวม

กบัเทพอ่ืนๆอีกหลายองค ์

➢ ตลาดปลาไทเป เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั หรืออีกช่ือท่ีเรียกกนัมาอยา่งคุน้หูว่า 

ADDICTION AQUATIC DEVELOPMENT หรือเรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานท่ีแลนด์มาร์กอีกหน่ึงแห่งของ

ไตห้วนั เปิดตวัอย่างเป็นทางการหลงัจากการปรับปรุงพื้นท่ีตลาดเดิมเม่ือปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตลญ่ี์ปุ่ นขนาด

ใหญ่อาณาจกัรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผกั, ผลไมแ้ละขนมต่างๆ ท่ีจดัให้บริการเป็นโซนของแต่ละ

ประเภทอาหารจ านวนมากมายภายใตห้ลงัคาเดียวกนั ทั้งน้ีคุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวใน

ตลาดปลาปรุงสุกไดต้ามใจชอบ รับประกกนัคุณภาพของอาหารและความสะอาดท่ีจะท าให้คุณลืมภาพตลาดสด

แบเดิมๆ ไปไดเ้ลย 

 ท่ีพกั  CU HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ี     ไทเป - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพฯ)                   (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของไตห้วนั เป็นอาคารสีขาวทั้งส่ีดา้น มีหอ
อนุสรณ์ หลงัคาทรงแปดเหล่ียมสีน ้าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ จตุัรัสเสรีภาพ 
มีบนัไดด้า้นหน้า 89 ขั้น เท่ากบัอายุของท่านนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผูเ้ป็นท่ีรักของชาวไตห้วนั 
ผูพ้ฒันาความเจริญให้ไตห้วนัเทียบเท่าประเทศอ่ืนในระดบันานาชาติ และรูปป้ันของท่านท าจากทองสัมฤทธ์ิใน
ท่านัง่ ใบหนา้ยิ้มแยม้ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการหน้ารูป
ป้ันท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซ่ึงจะมีขึ้นทุก 1 ชัว่โมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี 
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 น าท่านชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนัมา
ตั้งแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

 

จากนั้น น าท่านแวะเช็คอินถ่ายรูปคู่ ตึกไทเป 101 หน่ึงในแลนด์มาร์กหลกัของเมืองไทเปเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด
ของไตห้วนัมีความสูงประมาณ 508 เมตร จ านวนชั้น 101  ชั้น เหนือพื้นดินตามช่ือ และชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ท าให้ตึก
ไทเป 101 เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนัถูก
แขวนอยูร่ะหวา่งชั้นท่ี 87-92 ภายในตึก   เพื่อเป็นตวัตา้นแรงสั่นสะเทือนท่ีอาจเกิดจากพายไุตฝุ้่ นหรือแผ่นดินไหว 
หรือระบบลิฟตค์วามเร็วสูงท่ีใช้เวลาเพียง 37 วินาทีจากชั้น 1 ไปยงัชั้น 89 ซ่ึงเป็นชั้นส าหรับชมวิว ท่ีจะสามารถ
ชมวิวของไทเปได้แบบพาโนราม่า  ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านคา้ 
ร้านอาหารต่าง ๆ   

 

 
 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน  

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ( SET BOX ) 

14.45 น. ✈ เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES เท่ียวบินท่ี JX745  
17.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

 
 

หมายเหตุ...  กรณีท่ีไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้น้ันทางไต้หวันสงวนสิทธิ์ เฉพาะวีซ่านักท่องเท่ียวเพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้
พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่านั้น ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าด้วยตนเอง (มีค่าใช้จ่าย) 
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เท่ียวบิน/ท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) 
โรงแรม เมนูอาหาร และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสับเปลีย่น หรือเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกดิขึน้จากเหตุสุดวิสัย 
เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย รวมไปถึงสถานะห้องพกัของแต่ละโรงแรม 

ท้ังนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
โดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

ห้ามน าเข้าหรือน าส่งกญัชา กันชง หรือผลติภัณฑ์ท่ีมีสารสกดัจากกญัชาหรือกนัชงมาไต้หวัน 
(หากฝ่าฝืน!! มีโทษตามกฏหมายไต้หวัน สูงสุดจ าคุก 10 ปีขึน้ไป หรือตลอดชีวิต และปรับไม่เกนิ 15 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน) 

และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  

ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 
***หนังสือเดินทางจะต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ราคา 

เที่ยวบิน 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัเดี่ยว 

พุธ-เสาร์ 22-25 กุมภาพนัธ์ 66 16,999 5,500 
JX746 BKK-TPE 18.55-23.25 
JX745 TPE-BKK 14.45-17.45 

พฤหัสบดี-อาทิตย์ 02-05 มนีาคม 66 16,999 5,500 JX746 BKK-TPE 18.55-23.25 
JX745 TPE-BKK 14.45-17.45 

เสาร์-องัคาร 11-14 มนีาคม 66 16,999 5,500 JX746 BKK-TPE 18.55-23.25 
JX745 TPE-BKK 14.45-17.45 

เสาร์-องัคาร 25-28 มนีาคม 66 16,999 5,500 JX746 BKK-TPE 18.55-23.25 
JX741 TPE-BKK 14.20-17.10 

 

เด็กทารก ราคาท่านละ 7,900 บาท (ทารกต้องมีอายไุม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลบั) 
**เด็กทารก ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน ไม่มีน ้าหนักกระเป๋า ไม่มีเตียง** 

จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 8,900 บาท 
**หากต้องการจอยแลนด์ รบกวนสอบถามสถานะกรุ๊ปก่อนท าการจอง** 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณถืีอพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท 
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน 

*ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 KG. จ านวน 1 ช้ิน และ ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 KG. 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงท าให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละ
ช้ัน บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบ
พับ หรือ SOFA BED  ท้ังนีขึ้น้อยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  

  หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเด่ียว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าบริการค่าห้องพักเด่ียวเพ่ิมกับผู้เข้าพัก 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามก่อนการ

ใชบ้ริการ) 

 ค่าอาหารพเิศษนอกเหนือจากท่ีทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอสิลาม มุสลมิ 
 ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินในวันเดินทาง  
 ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

 ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง (หากมี) 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท (กรณีเดินทางช่วงวันหยุด มัดจ า 15,000 บาท) พร้อมหน้า

พาสปอร์ต ภายใน 1 วัน หากไม่ช าระตามท่ีบริษัทก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอตัโนมัติ  
และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่าง 35 วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่าน
สละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลง
ต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 
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2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 
ท้ังส้ิน ถ้ายังไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่
นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลกิการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการย่ืนวีซ่า
ไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยต้องแจ้งทางบริษัท
ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

3. กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว ไม่สามารถเปลีย่นผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

หมายเหตุ 
1.  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ี
ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่
มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์
ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวั

นกัท่องเท่ียวเอง 
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11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว
เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบ การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มิอาจ
เพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

14. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ WHEELCHAI, เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้
เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

15.  มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านั้น 

16.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้
แล้วท้ังหมด 

 
 

ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กับเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง 
-กรณีลูกค้าท่ีต้องเดินทางด้วยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือตรวจสอบกับทาง
บริษัท ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทัวร์ท่ีช าระกับผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อให้กับทางสายการ
บิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมอีายุมากกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ไปนับจากวัน
เดินทางกลับ  และต้องมหีน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมจากบิดา มารดาให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเท่ียว  ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักใน
นามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถ้าหากลูกค้า
ไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหม]ู หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใช้วีซ่า ทางบริษทัขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดขึน้ตามจริง และทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 
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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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