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รหัสโปรแกรม : 26884 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 TAIWAN ทาโรโกะ โอ้มายกอ็ด 

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หน้าผาชิงสุ่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101  อุทยานแห่งชาติเย่หลวิ - 
ท่าเรือประมงสีลูกกวาดเจิง้ปิน - หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – วดัหลงซาน ช้อปป้ิง 3 ไนท์มาร์เกต็ ตลาดตงต้าเหมิน ตลาดหนิง

เซ่ีย ตลาดซีเหมินติง •บินตรงสู่ไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR น า้หนักกระเป๋า 20 KG• 
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ก าหนดการเดนิทาง 
วนัแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าทีพ่กั - ไทเป    (-/-/-) 

16.30 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตู 8 สายการบิน 
THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

19.30 น. ✈ เดินทางสู่ ไต้หวนั โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่วบินที ่SL394 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

 

***เทีย่วบินหรือเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด*** ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก
ทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากเป็นต๋ัวกรุ๊ป การจัดทีน่ั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกนั ทางบริษทัไม่

สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

00.20 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ประเทศแห่งน้ีเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 
เท่า ตั้งอยูห่่างจากฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่
ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง (เวลาท้องถ่ินท่ีไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของ
ท่าน ให้ตรงตามเวลาท้องถ่ิน เพ่ือสะดวกต่อการนัดหมาย) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แลว้ น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเพ่ือเดินทางสู่โรงแรมทีพ่กั 

 

  ทีพ่กั  WE MEET TAIPEI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่สอง    ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (อุโมงค์เก้าโค้ง + ศาลเจ้าฉางชุน) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาด
กลางคืนตงต้าเหมิน                                                                                                                                  (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน (ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ในระหวา่งทางท่านจะไดด่ื้มด ่า
ชมความงามกบัววิความสวยงามของทอ้งทะเลใหช้มเป็นระยะๆ  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  
 

จากน้ัน น าท่านเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสองของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของไตห้วนั  ท่ีมีอาณา
เขตครอบคลุมพื้นท่ีสามเมือง ไดแ้ก่ ฮวัเหลียน หนานโถว และ
ไถจง เป็นลกัษณะถนนท่ีตดัลดัเลาะคดโคง้ไปมาตามแนวหนา้
ผาและหุบเขาหินอ่อน ท่ีน่ีถือว่าเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีท่านตอ้งมา
เห็นดว้ยตวัท่านเองเพราะหากท่านดูเพียงรูปจากรูปถ่าย ท่านจะ
ไม่ห็นถึงความอลงัการและยิ่งใหญ่ของอุทยานทาโรโกะไดเ้ลย 
ยิ่งท่านได้ชมวิวท่ีน่ีแบบมุม BIRD EYE VIEW 360 องศา ท่านถึงจะเก็บได้ครบทุกความรู้สึกของการมาเยือน
อุทยานทาโรโกะ    
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น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หินอ่อน โรงงานผลิตแกะสลกัหินอ่อน และหยก ให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมตาม
อธัยาศยั ทั้งของประดบัตกแต่งบา้น ของฝาก ของท่ีระลึก 
 

อิสระตามอธัยาศยั ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน มีของอร่อยมากมากมายให้ท่าไดล้ิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็น ร้านป้ิงย่าง
เสียบไมส้ไตล์ไตห้วนั ของหวานของทานเล่นต่างๆ   เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็น
ตามอธัยาศัย 
 

 ทีพ่กั  FISH HOTEL HUALIEN หรือเทยีบเท่าระดับ  
 

วนัทีส่าม    ฮัวเหลยีน - หน้าผาชิงสุ่ย -  ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดห
นิงเซ่ีย                                                                                                                                                             (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 

 น าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิหน้าผาชิงสุ่ย ตั้งอยูบ่ริเวณซูฮวา-ฮวา
เหลียนไฮเวย์( SUAO-HUALIEN HIGHWAY) เป็นอีกหน่ึงท่ี
เท่ียวท่ีสวยงามมากท่ีสุด ริมชายฝ่ังแปซิฟิกของไตห้วนั มีหน้า
ผาสูงกว่า 1,000 เมตร ซ่ึงตั้งฉากกบัทอ้งทะเล รวมถึงถนนทาง
หลวงยาวกวา่ 20 กิโลเมตร ความพิเศษอยูต่รงท่ีหนา้ผาจะสูงชนั
ดา้นหน่ึง และหน้าผาอีกดา้นตกลงสู่ทะเล เป็นจุดชมวิวท่ีสวย
มาก ๆ  

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินกลบัสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะ
ไตห้วนั ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองท่ี
เจริญท่ีสุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง 
เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว  
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (เมนูพเิศษ ลิม้ลอง SET เมนู SHABU ขึน้ช่ือของไต้หวนั) 
 

จากนั้น น าทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เคก้พายสับปะรด เป็นขนมช่ือดงัประจ าชาติของไตห้วนัท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากน้ียงัมีขนมอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น 
พายเผอืก, NAUGAT (ตงัเม) ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้น  

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของไตห้วนั เป็นอาคารสีขาวทั้งส่ีดา้น มีหอ
อนุสรณ์ หลงัคาทรงแปดเหล่ียมสีน ้าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่าอยูต่รงกลางของ จตุัรัสเสรีภาพ 
มีบนัไดด้า้นหน้า 89 ขั้น เท่ากบัอายุของท่านนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผูเ้ป็นท่ีรักของชาวไตห้วนั 
ผูพ้ฒันาความเจริญให้ไตห้วนัเทียบเท่าประเทศอ่ืนในระดบันานาชาติ และรูปป้ันของท่านท าจากทองสัมฤทธ์ิใน
ท่านัง่ ใบหนา้ยิม้แยม้ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะไดช้มพิธีเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการหน้ารูป
ป้ันท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งน้ี 

 
 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปคู่ ตึกไทเป 101 หน่ึงในแลนด์มาร์กหลกัของเมืองไทเปเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัมี
ความสูงประมาณ 508 เมตร จ านวนชั้น 101  ชั้น เหนือพื้นดินตามช่ือ และชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ท าใหตึ้กไทเป 101 เป็น
ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 ตนัถูกแขวนอยู่ระหวา่ง
ชั้นท่ี 87-92 ภายในตึก   เพื่อเป็นตวัตา้นแรงสั่นสะเทือนท่ีอาจเกิดจากพายไุตฝุ้่ นหรือแผน่ดินไหว หรือระบบลิฟต์
ความเร็วสูงท่ีใชเ้วลาเพียง 37 วินาทีจากชั้น 1 ไปยงัชั้น 89 ซ่ึงเป็นชั้นส าหรับชมวิว ท่ีจะสามารถชมวิวของไทเป
ไดแ้บบพาโนราม่า  ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านคา้ ร้านอาหารต่าง ๆ  
อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ตามอธัยาศัย 
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อิสระตามอธัยาศยั ตลาดกลางคืนหนิงเซ่ีย หน่ึงในไนท์มาร์เก็ตท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทเป มีร้านอาหารทั้งแบบ
แผงลอย รถเขน็ สไตล ์STEET FOOD ไตห้วนั นอกจากอาหารอร่อย ๆ แลว้ ยงัมี ของเล่น ของฝาก เส้ือผา้ กระเป๋า 
ของใชต่้าง ๆ ท่านสามารถเลือกซ้ือไดท่ี้ตลาดแห่งน้ี เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็น
ตามอธัยาศัย 
 ทีพ่กั  CU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 

วนัทีส่ี่     ศูนย์เจอร์เมเน่ียม - อุทยานแห่งชาติเย่หลวิ - ท่าเรือประมงเจิง้ปิน - หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟิน - วดัหลงซาน - ตลาดซี
เหมินติง                                                            (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 

 น าท่านชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวยีนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนัมา
ตั้งแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

จากนั้น เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนัของเมืองนิวไทเป เป็นพื้นท่ีท่ีติดกบั
ทะเล โดยการเซาะของน ้าและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ แลว้แต่จินตนาการของแต่
ละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ท่ีเป็นไฮไลทข์องอุทยานเย๋หลิว หินรูปมงักร หินรูปเห็ด ท่ีใครมาเยอืนแลว้
ตอ้งถ่ายรูปคู ่

 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (เมนูพเิศษ อาหารซีฟู้ด เย๋หลิว่) 

น าท่านสู่เมืองจีหลง แวะชม ท่าเรือประมงเจิง้ปิน จุดเช็คอินยอดฮอตฮิต อิสระถ่ายรูปตึกสีลูกกวาด หลากหลายสี
สันตสุ์ดอาร์ต  
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ในสมยัก่อนเคยเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองค า
มากก่อน จึงท าให้มีคนเขา้มาขุดทองขุดแร่ธาตุกนัมากมายจนในท่ีสุดจ านวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยยา้ย
ออกไป  เหลือทิ้งไวแ้ต่ความเป็นอยูแ่บบดั้งเดิมให้ไดเ้ห็น โดยบรรยาศท่ีน่ีจะเป็นบา้นเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน ้ าชา
แบบโบราณ ต่อมาไดมี้ภาพยนตร์ ANIMATION เร่ืองดงัจากค่าย STUDIO GHIBLI เร่ือง SPIRITED AWAY มา
ถ่ายท าท่ีน้ีจึงท าให้หมู่บา้นโบราณแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโด่งดงั ซอยทางเขา้เต็มไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึก 
ร้านอาหาร ร้านขนม อาหารทานเล่น เต็มสองขา้งทางให้ท่านไดล้องล้ิมชิมรสกนั ขนมข้ึนช่ือของท่ีน่ีมีมากมาย 
ไดแ้ก่ บวัลอย ไอศครีมโบราณ เป็นตน้  

 
 

น าท่านต่อไปยงั วดัหลงซันซ่ือ หรือวดัเขามังกร  วดัท่ีเก่าแก่
และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเป มีอายุกว่า 300 ปี 
สร้างข้ึนช่วงปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็นท่ีสักการะบูชาส่ิงศกัสิทธ์ิ
ตามความเช่ือของชาวจีน โดยคนจีนชาวฝูเจ๊ีย รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจีน แต่ผสมผสานความ
เป็นไตห้วนัเขา้ไปอยา่งลงตวั นอกจากสักการะเจา้แม่กวนอิม
แล้ว ยงัมีเทพเจ้าอ่ืน ๆ อีกมากว่า 100 องค์ โดยมาจากทั้ ง
ศาสนาพุทธ เตา และขงจ๋ือ อาทิเช่น เจา้แม่ทบัทิม มีความเช่ือ
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ในเร่ืองการเดินทาง , เทพเจา้กวนอู มีความเช่ือเร่ืองหนา้ท่ีการงาน , และเทพเยว่เ์หล่า หรือผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีมีความ
เช่ือในเร่ืองสมหวงัในดา้นความรัก อิสระใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเลือกซ้ือเคร่ืองราง   
 

จากนั้น น าท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่น
ไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง 
ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ต่าง ๆ ท่ีเป็นเทรนดฮิ์ตของเหล่าบรรดา
วยัรุ่นชาวไต้หวนัมารวมกันไวท่ี้น่ี และนอกจากจะเต็มไป
ดว้ยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค์ สารพดัแฟชัน่
แล้ว ถนนแห่งน้ีก็ยงัเต็มไปด้วยร้านอาหารช่ือดังต่างๆ ทั้ง
อาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ เพ่ือให้ท่าน
ได้เพลดิเพลนิอย่างเต็มอิม่จุใจ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 

 

จนได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลบั 
 

 

วนัทีห้่า      สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

02.35 น. ✈ เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI LION AIR เทีย่วบินที ่SL397 

05.35 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 

หมายเหตุ...  กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้น้ันทางไต้หวันสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเพราะฉะน้ันลูกค้าต้องใช้
พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทางเท่าน้ัน ....หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องด าเนินการย่ืนวซ่ีาด้วยตนเอง (มีค่าใช้จ่าย) 

 

ไต้หวันห้ามน าเข้าหรือน าส่งกัญชา กันชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชาหรือกันชงมาไต้หวัน (หากฝ่าฝืน มีโทษตาม
กฏหมายไต้หวนั มีโทษสูงสุดจ าคุกตลอดชีวติ หรือจ าคุกสิบปีขึน้ไป ปรับไม่เกนิ 15 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั) 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดวนัเดนิทาง 
เดือน เมษายน 2566 

ราคา 

ผู้ใหญ่/เดก็ พกัเดีย่ว 
**วนัหยุดจักรี** 06-10 เมษายน 2566 19,888 7,900 

**วนัหยุดสงกรานต์** 13-17 เมษายน 2566 25,999 7,900 
**วนัหยุดแรงงาน** 27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2566 21,112 7,900 
**วนัหยุดแรงงาน** 30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2566 19,993 7,900 
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เด็กทารก ราคาท่านละ 9,900 บาท (ทารกต้องมอีายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั)  

**เด็กทารก ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน ไม่มนี า้หนักกระเป๋า ไม่มเีตียง** 

จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 12,900 บาท 

**หากต้องการจอยแลนด์ รบกวนสอบถามสถานะกรุ๊ปก่อนท าการจอง** 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน กรณถืีอพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท 

ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน 

*ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทปิไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 

เทีย่วบิน/ทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) 
โรงแรม เมนูอาหาร และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสับเปลีย่น หรือเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสัิย 
เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย รวมไปถึงสถานะห้องพกัของแต่ละโรงแรม 

ทั้งนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
โดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขับรถของแต่ละสถานที)่ เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกบัเจ้าหน้าทีข่องบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  

ไม่เช่นน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบ ทุกกรณหีากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 
***หนังสือเดินทางจะต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 KG. ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 KG. 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัหอ้งพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยูติ่ดกนัหรืออยูค่นละ

ชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบ
พบั หรือ SOFA BED  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  

  หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
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 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามก่อนการ
ใชบ้ริการ) 

 ค่าอาหารพเิศษนอกเหนือจากทีท่วัร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอสิลาม มุสลมิ 
 ค่าทปิคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินในวันเดินทาง  

ในส่วนค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทปิไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา  

 ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง (หากมี) 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทวัร์มัดจ าทวัร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต ภายใน 2 วนั หากไม่ช าระตามที่บริษัท

ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รอที่น่ังอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง
อย่าง 35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางน้ัน ๆ เม่ือท่านช าระเงิน
ค่าทวัร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

การยกเลกิ 
 เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้

จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 
1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถ้ายงัไม่มีการย่ืนวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่
นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

2. กรณต้ีองท าวซ่ีา ผู้จองยกเลกิการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการย่ืนวีซ่า
ไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน โดยต้องแจ้งทางบริษัท
ทราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

3.  กรณอีอกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว ไม่สามารถเปลีย่นผู้เดินทางได้ทุกกรณ ี
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หมายเหตุ 

1.  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบ การบริการของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ใน
วันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

14. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น WHEELCHAIR, เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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15. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

16. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

ข้อควรระวงั  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศไต้หวนั กบัเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณีลูกค้าที่ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทางบริษัท ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทวัร์ทีช่ าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อ
ให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศไทยและประเทศ
ไต้หวนั ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน หรือ 180 วนั 
ขึน้ไปนับจากวนัเดินทางกลับ  และต้องมีหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมจากบิดา มารดาให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยว  ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์  จึง
เรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม การบริโภคขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  
หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 600 NTD/ท่าน/ร้าน 

***ส าหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วซ่ีา ทางบริษัทขอเกบ็ค่าวซ่ีาทีเ่กดิขึน้
ตามจริง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด *** 
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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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