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     รหัสโปรแกรม : 27087 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)   

T A I W A N 
อาลซีาน เทีย่วฟิน บนิพรีเมี่ยม 4 วนั 3 คนื 

 

•บนิตรงสูไ่ทเปโดยสายการบนิบทูคีไตห้วนั  STARLUX AIRLINES นำ้หนกักระเปา๋ 23 KG• 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนำมบินเถำหยวน - เข้ำที่พกั                                                              (-/-/-) 

15.00 น. 📢 คณะพร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคำน์เตอร์
เช็คอิน Q14-20 (อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง) สำยกำรบิน STARLUX AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

18.10 น. ✈ เดินทำงสู่ ไต้หวัน โดยสำยกำรบิน STARLUX AIRLINES เท่ียวบินท่ี JX742 (บริการอาหารบนเคร่ือง)   

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
 

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

สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

23.25 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ประเทศแห่งน้ีเป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเลก็กว่าประเทศไทยประมาณ 12 
เท่า ตั้งอยู่ห่างจากฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่
ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวง (เวลาท้องถ่ินท่ีไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของ
ท่าน ให้ตรงตามเวลาท้องถ่ิน เพ่ือสะดวกต่อการนัดหมาย) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แลว้ น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศเพ่ือเดินทำงสู่โรงแรมที่พกั 

  ท่ีพกั  GOOD NIGHT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 

วันท่ีสอง    ไทเป - เจียอี ้- อุทยำนแห่งชำติอำลซีำน ชมป่ำสนพนัปี - นั่งรถไฟโบรำณอำลซีำน - ร้ำนใบชำ - ตลำดเหวินฮัว  
                                                                                                                                                                                        (B/L/-) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ  
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี ้ตั้งอยู่ในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั มีทิวทศัน์ลอ้มรอบดว้ยภูเขาด้าน
หน่ึงและอีกดา้นหน่ึงติดกบัทะเล เมืองน้ีมีแหล่งอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 3 แหล่ง ไดแ้ก่  ALISHAN NATIONAL 
SCENIC AREA, SOUTHWEST COAST NATIONAL SCENIC AREA, และ  SIRAYA NATIONAL SCENIC 
AREA โดยแต่ละท่ีจะมีความงดงามท่ีแตกต่างกนัไป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติอำลีซำน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อาลี
ซานเป็นท่ีตดัตน้ไมส้นไซเปรส ลว้นแต่เป็นตน้ท่ีมีขนาดใหญ่และใชเ้วลาปลูกนาน หลงัจากนั้นรัฐบาลไตห้วนัจึง
ประกาศให้อารีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเกาะไตห้วนั 
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ดว้ยความสูงของเขาอาลีซาน กว่า 2,663 เมตร ท าให้ตอ้งเตรียมตวัเป็นพิเศษในเร่ืองสภาพอากาศ เพราะอุณหภูมิ
จะต ่ากวา่ปกติ **ส ำหรับท่ำนท่ีเมำรถ แนะน ำให้ทำนยำแก้เมำในช่วงก่อนขึน้อุทยำนอำลซีำน ** 
เดินเท่ียวชมป่าสนพนัปี เป็นเส้นทางท่ีไม่ไกลมากนกั แต่ตอ้งท าให้ทุกท่านร้องวา๊วตลอดทาง เพราะตน้สนแต่ละ
ตน้มีอายุร่วมพนัปี สูงล่ิวขึ้นสู่ทอ้งฟ้า และไม่ใช่มีเพียงตน้สองตน้เท่านั้นท่ีน่ีเป็นป่ารวมตน้สนไวใ้นท่ีเดียว จึงไม่
แปลกท่ีอาลีซานจะไดรั้บการอนุรักษใ์หเ้ป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของไตห้วนั  
 

 

ไม่พลำดไฮไลท์ นั่งรถไฟโบรำณอำลซีำน ชมป่ำสนพนัปี 
แวะชิมชาอู่หลงท่ี ร้ำนใบชำ ชาท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนัปลูกบนเขา
อาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝาก 
 

น าท่านสู่ ตลำดกลำงคืนเหวินฮัว ตลาดกลางคืนของเมืองเจียอ้ี ตลาดแห่งน้ีมีร้านอาหารสไตลท์อ้งถ่ินท่ีอร่อยและ
ราคาไม่แพง รวมไปถึงร้านเส้ือผา้ราคาถูก เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิอย่ำงเต็มอิม่จุใจ อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 
 

 ท่ีพกั  COUNTRY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีสำม     เจียอี ้- ผูหล ี- ล่องเรือทะเลสำบสุริยันจันทรำ - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - ร้ำนพำยสัปปะรด - ตลำดซีเหมินติง                              
                                                                                                                                                             (B/L/-) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ  
 

 เดินทางสู่ ทะเลสำบสุริยัน จันทรำ หรือ ซันมูนเลค ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็นแหล่งน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ของไตห้วนั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคญัท่ี
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ท่องเท่ียวมากมาย น าท่านล่องเรือชมบรรยำกำศและชมสีเขียวมรกตของน ้ำในทะเลสำบสร้างความงดงามและ
ความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก พร้อมกบัใหท้่านนมสัการพระอฐิัท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวีปและ
รูปเคารพของ พระถงัซมัจัง๋ ณ วัดพระถังซัมจั๋ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

 

 
 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

น าท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู ตั้งอยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวไตห้วนั 

ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู ซ่ึงเป็นเทพเจา้ท่ีมีอุปนิสัย

เป็นรักษาค าพูดดว้ยชีวิต รักคุณธรรม ชาวจีนและชาวไตห้วนัจึงนับถือเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์เช่ือกนัว่า

บารมีของท่านสามารถ ขจดัภูตผีปีศาจ แคลว้คลาดจากอนัตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ลกัษณะของ

วดัมีความคลา้ยคลึงกบัพระราชวงัตอ้งห้ามกูก้งของเมืองปักก่ิงทั้งรูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตวัวิหารใหญ่แบ่ง

ออกเป็นสามชั้นและมีวิหารเล็กโอบลอ้มอยู่ดา้นขา้ง รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หนา้วดัซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 

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

 

จากนั้น น าท่านสู่ ตลำดซีเหมินติง แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั หากเปรียบกบับา้นเราก็เหมือนบริเวณสยาม
นั้นเอง ซ่ึงเป็นศูนยร์วมแฟชั่นต่าง ๆ ท่ีเป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวยัรุ่นชาวไตห้วนัมารวมกนัไวท่ี้น่ี และ
นอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค์ สารพดัแฟชัน่แลว้ ถนนแห่งน้ีก็ยงัเต็มไปด้วย
ร้านอาหารช่ือดงัต่างๆ ทั้งอาหารในสไตลช์าวไตห้วนัและอาหารนานาชาติ เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลินอย่ำงเต็มอิ่ม
จุใจ อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

 

 ท่ีพกั  XIEMEN RELITE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
 

 

วันท่ีส่ี     ศูนย์เจอร์เมเน่ียม - ถ่ำยรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึก) - สนำมบินเถำหยวน - สนำมบินสุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพฯ)                                                                                                                                                   (B/-/-) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ  
 

 น าท่านชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยขอ้มือ และสร้อยคอ ช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไตห้วนั และ ปะการังแดง เป็นเคร่ืองประดบัล ้าค่าของคนไตห้วนัมา
ตั้งแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
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จากนั้น น าท่านถ่ายรูปคู่ ตึกไทเป 101 หน่ึงในแลนด์มาร์กหลกัของเมืองไทเปเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัมี
ความสูงประมาณ 508 เมตร จ านวนชั้น 101  ชั้น เหนือพื้นดินตามช่ือ และชั้นใตดิ้น 5 ชั้น ท าใหตึ้กไทเป 101 เป็น
ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภายในตวัอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนัถูกแขวนอยู่ระหว่าง
ชั้นท่ี 87-92 ภายในตึก   เพื่อเป็นตวัตา้นแรงสั่นสะเทือนท่ีอาจเกิดจากพายไุตฝุ้่ นหรือแผ่นดินไหว หรือระบบลิฟต์
ความเร็วสูงท่ีใชเ้วลาเพียง 37 วินาทีจากชั้น 1 ไปยงัชั้น 89 ซ่ึงเป็นชั้นส าหรับชมวิว ท่ีจะสามารถชมวิวของไทเป
ไดแ้บบพาโนราม่า ดา้นขา้งตึกจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินคา้ท่ีขายของแบรนด์เนม ร้านคา้ ร้านอาหารต่าง  ๆ  
อสิระให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปคู่กบั ตึกไทเป 101 ตำมอธัยำศัย  

 

 
 

ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเถำหยวน 

 

14.20 น. ✈ เดินทำงสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบิน STARLUX AIRLINES เท่ียวบินท่ี JX741 (บริการอาหารบนเคร่ือง)   

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
17.10 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
 

 
 

หมำยเหตุ...  กรณีท่ีไต้หวันยกเว้นค่ำวีซ่ำให้น้ันทำงไต้หวันสงวนสิทธิ์ เฉพำะวีซ่ำนักท่องเท่ียวเพรำะฉะน้ันลูกค้ำต้องใช้
พำสปอร์ตเล่มแดงในกำรเดินทำงเท่ำนั้น ....หำกใช้พำสปอร์ตข้ำรำชกำรต้องด ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำด้วยตนเอง (มีค่ำใช้จ่ำย) 

 

ไต้หวันห้ำมน ำเข้ำหรือน ำส่งกัญชำ กันชง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีสำรสกัดจำกกัญชำหรือกันชงมำไต้หวัน (หำกฝ่ำฝืน มีโทษตำม
กฏหมำยไต้หวัน มีโทษสูงสุดจ ำคุกตลอดชีวิต หรือจ ำคุกสิบปีขึน้ไป ปรับไม่เกนิ 15 ล้ำนดอลลำร์ไต้หวัน) 
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อตัรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดวนัเดนิทำง 

เดือน เมษำยน-มิถุนำยน 2566 
รำคำ 

ผู้ใหญ่/เดก็ พกัเดี่ยว 
*วันหยุดจักรี 05-08 เมษำยน 2566 18,999 5,900 

*วันหยุดสงกรำนต์ 13-16 เมษำยน 2566 23,999 5,900 
เสำร์-องัคำร 22-25 เมษำยน 2566 18,333 5,900 

*วันหยุดแรงงำน 28 เมษำยน-01 พฤษภำคม 2566 20,999 6,900 
*วันหยุดแรงงำน 30 เมษำยน-03 พฤษภำคม 2566 19,999 6,900 
*วันหยุดฉัตรมงคล 04-07 พฤษภำคม 2566 21,999 5,900 

ศุกร์-จันทร์ 12-15 พฤษภำคม 2566 18,333 5,900 
พุธ-เสำร์ 17-20 พฤษภำคม 2566 18,333 5,900 
ศุกร์-จันทร์ 26-29 พฤษภำคม 2566 18,333 5,900 

*วันหยุดวิสำขบูชำ 02-05 มิถุนำยน 2566 19,999 5,900 
เสำร์-องัคำร 10-13 มิถุนำยน 2566 18,333 5,900 

พฤหัสบดี-อำทิตย์ 15-18 มิถุนำยน 2566 17,999 5,900 
พุธ-เสำร์ 21-24 มิถุนำยน 2566 19,999 5,900 

พฤหัสบดี-อำทิตย์ 29 มิถุนำยน-02 กรกฎำคม 2566 18,333 5,900 
 

เด็กทารก ราคาท่านละ 9,900 บาท (ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลบั)  

**เด็กทารก ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน ไม่มีน ้าหนักกระเป๋า ไม่มีเตียง** 

จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 11,900 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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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 

และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  

ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 
***หนังสือเดินทางจะต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 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  
  แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัหอ้งพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยูติ่ดกนัหรืออยู่คนละ

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

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

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามก่อนการ

ใชบ้ริการ) 

 ค่ำอำหำรพเิศษนอกเหนือจำกท่ีทัวร์จัด เช่น อำหำรเจ อำหำรมังสวิรัติ และอำหำรอสิลำม มุสลมิ 
 ค่ำทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบินในวันเดินทำง  
 ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 100 บำท/ท่ำน/วัน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
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 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 

 ค่ำตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทำง (หำกมี) 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในกำรจองกรุณำ ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท (กรณีเดินทำงช่วงวันหยุด มัดจ ำ 15,000 บำท) พร้อมหน้ำ

พำสปอร์ต ภำยใน 1 วัน หำกไม่ช ำระตำมท่ีบริษัทก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอตัโนมัติ  
และต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทำงอย่ำง 35 วัน หำกท่ำนไม่ช ำระเงินหรือไม่ช ำระเงินตำมก ำหนดให้ถือว่ำท่ำน
สละสิทธิในกำรเดินทำงนั้น ๆ เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำนยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลง
ต่ำงๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

กำรยกเลกิ 

เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้
จองยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
ท้ังส้ิน ถ้ำยังไม่มีกำรย่ืนวีซ่ำ หรือมีกำรเสียค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ 15 วันก่อนวันเดินทำง (ไม่
นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 

2. กรณีต้องท ำวีซ่ำ ผู้จองยกเลกิกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีกำรย่ืนวีซ่ำ
ไปแล้วหรือมีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยเฉพำะเท่ำท่ีจ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเท่ำนั้น โดยต้องแจ้งทำงบริษัท
ทรำบล่วงหน้ำ 15 วันก่อนวันเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) 

3. กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว ไม่สำมำรถเปลีย่นผู้เดินทำงได้ทุกกรณี 

หมำยเหตุ 
1.  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

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



VTPE43JX-14 TAIWAN อาลีซาน เที่ยวฟิน บินพรีเม่ียม 4D3N BY JX APR-JUN  หนา้ 10 

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

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 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
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทรำบ กำรบริกำรของรถบัสน ำเท่ียว ตำมกฎหมำยของไต้หวัน สำมำรถให้บริกำรวันละ 10 ช่ัวโมง ใน
วันน้ันๆ มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภำพ
กำรจรำจรในวันเดินทำงนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรมกำร
เดินทำง 

14. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ WHEELCHAI, เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว

วหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมดของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หั  
15. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
16. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง

ต่ำงๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
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ข้อควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ กรุณำเช็คเร่ืองกำรย่ืนวีซ่ำเข้ำประเทศไต้หวัน กบัเจ้ำหน้ำท่ีทุกคร้ัง 
-กรณีลูกค้ำท่ีต้องเดินทำงด้วยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรำยละเอียดวันเวลำ เท่ียวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทำงบริษัท ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศ  
-รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำน้ัน ค่ำทัวร์ท่ีช ำระกบัผู้จัด เป็นกำรช ำระขำดก่อนเดินทำงและผู้จัดได้ช ำระต่อ
ให้กับทำงสำยกำรบิน โรงแรม หรือสถำนท่ีเท่ียวต่ำงๆ แบบช ำระขำดก่อนออกเดินทำงเช่นกัน ฉะนั้นหำกท่ำนไม่ได้ร่วม
เดินทำงหรือใช้บริกำรตำมรำยกำรไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด หรือได้รับกำรปฎิเสธเข้ำหรือออกเมืองจำกประเทศไทยและประเทศ
ไต้หวัน ทำงผู้จัดขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินทุกกรณี 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณำน ำพำสปอร์ตติดตัวมำในวันเดินทำง พำสปอร์ตต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน หรือ 180 วัน 
ขึน้ไปนับจำกวันเดินทำงกลับ  และต้องมีหน้ำกระดำษว่ำงอย่ำงต ่ำ 2 หน้ำ 
หมำยเหตุ : ส ำหรับผู้เดินทำงท่ีอำยุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทำงกบับิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมจำกบิดำ มำรดำให้บุตร
เดินทำงไปต่ำงประเทศด้วย 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
หมำยเหตุ: ตำมนโยบำยของรัฐบำลไต้หวันร่วมกับกำรท่องเท่ียว  ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักในนำมของร้ำนรัฐบำล  ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เน่ืองจำกมีผลกับรำคำทัวร์  จึง
เรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม กำรบริโภคขึ้นอยู่กับควำม
พอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ท้ังส้ินและถ้ำหำกลูกค้ำไม่มีควำมประสงค์จะเข้ำร้ำนของทำงรัฐบำลไต้หวัน  
หรือหำกท่ำนต้องกำรแยกตัวออกจำกคณะ ณ วันท่ีมีกำรลงร้ำนรัฐบำล  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 600 NTD/ท่ำน/ร้ำน 

***ส ำหรับพำสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หำกมีประกำศจำกทำงรัฐบำลบังคับใช้วีซ่ำ ทำงบริษัทขอเกบ็ค่ำวีซ่ำที่เกดิขึน้
ตำมจริง และทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด *** 
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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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