
 
 
 

 

 

 

 

 

 
รหัสโปรแกรม : 27110 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

04.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ J ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 

CHINA AIRLINES (CI) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI838 

(บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องไป-กลับ) 

 
 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

(เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

จากน้ัน เดินทางเข้าสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

น าท่านชม โรงละครแห่งชาติไถจง (National Taichung 

Theater) เป็นโรงละครท่ีออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวญี่ ป่นช่ือดัง อิโตะ โตโย ( Ito Toyo) จาก

แนวคิด “ถ้าเสียง”จึงท าให้ก าแพงของอาคารมี

ความโค้งมนเป็นเอกลักษณ์ และสามารถต้ังอยู่ได้ 

โดยไม่ต้องใช้เสาค้าและก าแพงต้ังฉาก ใครหาท่ี

ถ่ายรูปสวยๆ ไม่ควรพลาดท่ีน่ี 
 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● โรงละครแห่งชาติไถจง ● ไถจง

ไนท์มารเ์ก็ต            (-/-/เย็น ) 



 
 
 

   

น าท่าน เดินช็อปป้ิง ตลาดกลางคืนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไต้หวัน ตลาดไถจง/ฝงเจีย๋ ไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินเป็น

หน่ึงในถนนท่ีน่าสนใจ มีท้ังแฟช่ัน เสื้อผ้า รองเท้า ท่ีทันสมัยราคาไม่แพง อาหารทานเล่น ของกิน 

ท่ีน่ีค่อนข้างคึกคักช่วงเวลากลางวันจนถึงกลางคืน  

 

จากน้ัน น าท่านเข้าพักที ่Guide Hotel Taichung หรอืเทยีบเท่าเมืองไถจง  

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) ต้ังอยู่ใจกลางของเกาะไต้หวัน โดยเป็นเมืองท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุด และเป็นเมืองเดียวของไต้หวันท่ีไม่มีเขตติดต่อกับทะเล 

น าท่าน แวะชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ 

เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จาก

การด่ืมชา ท้ังชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวา

เหลียน และเลือกซ้ือชาอู่หลงท่ีข้ึนช่ือของไต้หวันไป

เป็นของฝาก 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ รา้นอาหาร  

จากน้ัน น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน

จันทราหรอื SUN MOON LAKE แหล่งน้าจืดใหญ่ท่ีสุด

บนเกาะไต้หวัน ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะ

คล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ล้อมรอบด้วย

เทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี 

 

วันทีส่อง เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • ล่องเรอืทะเลสาบสรุยัินจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ฟารม์แกะ 

           ฉิงจ้ิง              (เช้า/กลางวัน/เย็น)

    

 

 



 
 
 

 

น าท่าน  สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัด

กวนอู วัดแห่งน้ีเป็นวัดใหม่ท่ีทางการญี่ปุ่นสร้าง

ข้ึนหลังจากท าการสร้างเข่ือนท าให้วัดเก่า 2 วัด 

จมอยู่ไต้เ ข่ือน การออกแบบของวัดเหวินหวู่

โครงสร้างคล้ายกับพระราชวังกู้กง ของประเทศ

จีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู เทพ

เจ้าแห่งความซ้ือสัตย์ และคุณธรรม การขอพร

จากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวัน

จะนิยมแขวนกระด่ิงลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

น าท่าน เข้าชมฟารม์ชิงจิง(Cingjing Farm) ท่ีได้รับ

สมญานามว่า   “สวิตเซอร์แลนด์แดน

ไต้หวัน”  ต้ังอยู่ในเขต หมู่บ้าน Datong 

Village แห่งเมืองหนานโถว อยู่บนภูเขาสูง 

มีอุณหภูมิอากาศท่ีเย็น สบายตลอดปีพร้อม

ท้ังวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม แถมยังมีแกะว่ิงเล่น

ไปมาบนสนามหญ้า 
 



 
 
 

 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก  น าท่านเข้าพักที ่Sunshine Villa หรอืเทยีบเท่า มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน เดินทางสู่เมืองไทเป น าท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด ร้านน้ีเป็นร้านซ่ึงได้การรับรอง

คุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไต้หวัน และราคาย่อมเยาปลอดภาษี สินค้าแนะน าได้แก่ 

ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย 

จากน้ัน น าท่านถ่ายรูปชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรข้ึนชั้น 89) ตึกระฟ้าสูงท่ีสุดในมหานครไทเป และ

เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตึกไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้น าการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” 

จะเป็นห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารช้ันน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM , ZARA . ROLEX , 

PANNERAI , DIOR , CHANEL ฯลฯ และ ภายในตึกยังมีลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์

เรคคอร์ด(Guinness Book World Records) ท่ีความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที ใช้ข้ึนจากช้ัน 5 ไปยัง 

ช้ัน 88 โดยใช้เวลาเพียง 37 วินาทีเท่าน้ัน จากน้ันแวะซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางต่างๆ ท่ี

ศูนย์เครื่องส าอาง 

 

วันทีส่าม ไทเป • รา้นพายสัปประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 89) • ศูนย์เครื่องส าอาง  

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซเีหมินติง ไนท์มารเ์ก็ต          

            (เช้า/กลางวัน/อิสระ) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 
 

 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! เมนู เสีย่วหลงเปา 

จากน้ัน น าท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค 

(Chiang Kai Shek Memorial Hall)  

อ นุ ส ร ณ์ ร า ลึ ก ถึ ง ท่ า น อ ดี ต

ประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ  

ของใช้ส าคัญ รถ และ จ าลองห้อง

ท างานของท่าน เจียง ไค เช็ค และไฮ

ไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ี

คือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันส าริด ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวร

ทุกๆช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

จากน้ัน เดินทางสู่วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นหน่ึงในวัดท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของเมืองไทเป เพื่อเป็นสถานท่ีสักการะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน ท่ีเช่ือกันว่า

เป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรักมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของ 

จีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ท าให้

ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต 

(อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย)หรือท่ีคน

ไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป

เป็นย่านช็อปป้ิงของวัยรุ่นและวัยท างาน

ของไต้หวัน ในย่านน้ีเป็นถนนคนเดินโดย

แบ่งโซนเป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้าเงิน 

โดยสังเกตจากเสาข้างทางจะมีการระบุ

หมายเลยและท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้าแนะน าส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่า

ไทยประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER , NEW BALANCE , ADIDAS , H&M , MUJI ซ่ึงรวม

สินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ค่า      อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั ณ ตลาดซเีหมินติง ไนท์มารเ์ก็ต  

จากน้ัน น าท่านเข้าพักที ่Midtown Richardson หรอืเทยีบเท่าระดับ มาตรฐานไต้หวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากัน) 

 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์สรอ้ย Germanium ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดับท้ังสร้อยคอและ

สร้อยข้อมือซ่ึงมีการฝังแร่ Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ปรับความสมดุลในระบบต่างๆของร่างกายและภายในศูนย์แห่งน้ียังมีผลิตภัณฑ์

เคร่ืองประดับจากปะการงัสแีดง อัญมณีล้าค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน ท้ังจ้ีประดับ แหวน ต่างๆ ท้ัง

ยังมีปะการังแดงเป็นต้น เดินทางสู่ เมืองนิวไทเป 

 ระหว่างทาง น าท่านแวะถ่ายรูปกับบ้านสีสันสดใสริม ท่าเรือประมงเจ้ิงปิน (Zhengbin Fishing Port) ท่าเรือ

แห่งน้ี ต้ังอยู่เมืองจีหลง สร้างข้ึนโดยชาวญี่ปุ่น และเป็นท่าเรือประมงท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวัน สัมผัส

วิถีชีวิตพื้นบ้านและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวไต้หวัน 

วันทีส่ี ่     GERMANIUM • เมืองไทเป • ท่าเรอืประมงเจ้ิงปิน • ถนนโบราณจ่ิวเฟิ่ น • Gloria Outlets  

สนามบินเถาหยวน •  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                  (เช้า/อิสระ/อิสระ) 

        

 



 
 
 

 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน ณ ถนนโบราณจ่ิวเฟิน 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่  ถนนโบราณจ่ิวเฟิ่ น 

(Jiufen Old Street)  หมู่บ้านโบราณบน

ไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็นแหล่งขุดทองช่ือ

ดังของไต้หวัน เม่ือกาลเวลาผ่านไปเหลือ

เพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้

นักท่องเท่ียวมาเยือน ชมร้านรวงต่างๆท้ัง

ร้านน้าชา ร้านขายขนม และ ของท่ีระลึก 

ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซ่ึงประดับด้วยโคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเล็กๆท่ีเต็มไปด้วย

ร้านค้า และนักท่องเท่ียวจ านวนมาก น าท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน 

 



 
 
 

 

จากน้ัน น าท่านสนุกกับการช้อปปิ้ ง กลอเรยี เอาท์เล็ท (Gloria Outlets) ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบ

รนด์เนมมากมายในราคาสุดพิเศษ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าและสินค้าอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

22.40 น. เดินทางกลับสูป่ระเทศไทย CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI837 

**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง** 

01.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

............................................................................................................................. 

 
 
 
 



 
 
 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 
ตาราง วันเดินทาง ไต้หวัน บินหรู เทีย่วคุ้ม  4 วัน  3 คืน   

         โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) 

วันเดินทาง จ านวนต่อกรุป๊ ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

28 มิ.ย.-01 ก.ค.66 25+1 20,999 19,999 4,500 

19-22 ก.ค.66 25+1 22,999 21,999 4,500 

26-29 ก.ค.66 
(วันหยุด) 

25+1 22,999 21,999 4,500 

16-19 ส.ค.66 25+1 22,999 21,999 4,500 

27-30 ก.ย.66 25+1 22,999 21,999 4,500 

18-21 ต.ค.66 25+1 22,999 21,999 4,500 
 

 

**หมายเหต!ุ! ราคาต๋ัวINFANT รบกวนเช็คกับทางบรษัิทฯอกีครั้ง** 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 

 

**กรณพีัก 3 ท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง เน่ืองจากห้องพัก 3 ท่าน  
ในแต่ละโรงแรมมจี านวนจ ากัด** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบิน CHINA AIRLINES อยู่ต่อต้อง

เสียค่าเปล่ียนแปลงต๋ัวไม่สามารถระบุท่ีน่ังได้  เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทยตามรายการระบุ 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันส าหรับชาวต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 NT/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตาม

ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) (ยกเว้นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปีบรบูิรณ์) 

 



 
 
 

- ค่าทิปหวัหน้าทัวรต์ามสินน้าใจของทกุท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงัคับทิปค่ะ) 

**ขณะนี้นกัท่องเท่ียวชาวไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าหากมกีารเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซา่เข้า-ออก

ปกติ ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพ่ิม ตามท่ีสถานทตูก าหนด (ไมร่วมค่าบรกิาร)** 

**กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวรแ์ละเง่ือนไขต่างๆ ก่อนท าการจองและช าระเงิน** 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร ์: 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมัดจ า 15,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจรงิ อาทิเช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง

ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น (ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจรงิ อาทิเช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุป๊) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท



 
 
 

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 

 

 



 
 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง 

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า

ทัวร์ท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ภาพทีใ่ช้เพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

 การท่องเท่ียวประเทศไต้หวันน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่ อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านสับประรด,ร้านชา,ร้านสร้อย เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่าย

ค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
 

รายละเอยีดห้องพักที่ประเทศไต้หวัน 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 

 



 
 
 

 

   โรงแรมในไต้หวันห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ 

ละช้ันจะมี  เพียงไม่ก่ีห้องซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ

อาจจะได้คนละช้ันและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

 
********************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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