
 

 
     รหัสโปรแกรม : 27129 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)  

 

 

ไตห้วนั 6 วนั 4 คนื 

ซุปตาร.์.. อุน่ไอใน Taiwan!!  6 วนั 4 คนื 

 



 ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
 เทีย่วชมป่าสนพนัปี ทีอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน 
 ชมหนิรปูทรงประหลาดทีอ่ทุยานเหยห่ล ิว่ 
 เช็คอนิ เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน  และ ชอ้ปป้ิงเต็มอ ิม่ทกุวนั 

 พเิศษ... พกัโรงแรมน า้พรุอ้น 1 คนื 
“น า้ดืม่บรกิารบนบสัวนัละ 1 ขวด” 

 
 

เดนิทางชว่งเทศกาลสงกรานต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

12 – 17 เมษายน 2566 30,888 6,500 

 

ไตห้วนัหา้มน าเขา้หรอืน าสง่กญัชา กนัชง หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีารสกดัจากกญัชาหรอืกนัชงมาไตห้วนั 

(หากฝ่าฝืน มโีทษตามกฎหมายไตห้วนั มโีทษสงูสดุจ าคกุตลอดชวีติ หรอืจ าคกุสบิปีข ึน้ไป ปรบัไมเ่กนิ 

15 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั) 

 

การผอ่นคลายมาตราการเขา้ไตห้วนั 

(เร ิม่วนัที ่13 ต.ค. 65) 
 

- เดนิทางเขา้  นกัทอ่งเทีย่ว / กรุป๊ทวัร ์ไมต่อ้งกกัตวั  
 

- ใหน้กัทอ่งเทีย่วการสงัเกตอาการตวัเอง 7 วนั = ไมต่อ้งกกัตวั แตก่รุป๊เดนิทางไมถ่งึ 7 วนั  ใหส้งัเกต
อาการตามจ านวนวนัทีไ่ป โดยนบัวนัทีม่าถงึไตห้วนัเป็นวนัที ่0 และวนัถดัมาจะเป็นวนัที ่1 ของการสงัเกต
อาการ เชน่ไป 5 วนั สงัเกตอาการตวัเอง 0+5 วนั หากมอีาการใหต้รวจ ATK ทีไ่ดร้บัจากสนามบนิ 

 

- นกัทอ่งเทีย่ว จะไดร้บัแจกชุดตรวจ ATK 4 ชุด ทีส่นามบนิ ใหต้รวจโควดิดว้ยตวัเอง ในวนัที่
เดนิทางมาถงึไตห้วนั และขอความรว่มมอืใหต้รวจทกุ 2 วนัหากมกีารออกนอกทีพ่กั 

 

-  ไตห้วนัไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานการฉดีวคัซนี อยา่งไรก็ตาม สายการบนิอาจมขีอ้ก าหนดขอใบรบัรอง
การฉดีวคัซนีจากผูเ้ดนิทาง ใหต้รวจเช็กกบัสายการบนิอกีคร ัง้ 

 

 

 

 



 

 

 วนัแรก       กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง -ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน  

  เมอืงเถาหยวน – แชน่ า้พรุอ้นทีโ่รงแรมทีพ่กั     

 

 

 

 

 

 

09.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ทีเ่คานเ์ตอร ์สายการบนิไล
ออน แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลด
สมัภาระ  

12.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน โดยสายการบนิไลออน แอร ์

เทีย่วบนิที ่SL xxx 

16.50 น.  ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พัก เมอืงเถาหยวน (เวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไตห้วนั เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง)  

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

ทีพ่กั LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

อสิระใหท้กุทา่นไดแ้ชน่ า้พรุอ้นภายในหอ้งพกั หรอื หากทา่นตอ้งการแชน่ า้พรอ้มชมววิในบอ่น า้พรุอ้น

ของโรงแรม ทา่นสามารถเตรยีมชุดวา่ยน า้ไปดว้ย และยงัมบีอ่แชเ่ทา้เพือ่ผอ่นคลายความเหนือ่ยลา้  

หากผลตรวจ ATK เป็นบวก  

ลกูทวัรจ์ะตอ้งแจง้ไกด/์หวัหนา้ทวัร ์ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นบวก เพือ่แจง้กบัเขตหรอืเมอืงทีอ่ยู ่

เจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้ง จะหาสถานทีก่กัตวัทีเ่หมาะสมบรเิวณในใกลเ้คยีง และแจง้หนว่ยงานดา้นสขุภาพใน

ทอ้งถิน่ (ผูต้ดิเชือ้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเมือ่ไปพบแพทยแ์ละหา้มโดยสารรถสาธารณะ) 

ทางบรษิทัไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในการรกัษาและการกกัตวั คา่แปลงเปลีย่นการเดนิทางขา

กลบัท ัง้ไฟลท์บนิภายในประเทศและตา่งประเทศ ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นบวก 

 

 

 

 

BKK TPE 

สายการบิน THAI LION AIR 

กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้้าหนัก 20 กก.ขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก./ท่าน 

 

ขาไป 
ขากลับ 

เที่ยวบิ ออก ถึง 

SLxxx 12.00 16.50 
SLxxx 01.30 04.20 



 วนัทีส่อง      ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง่ – วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอี-้  

  ตลาดกลางคนื เหวนิฮ ัว่ไนทม์าเก็ต   

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนานโถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 

น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุใน
ไตห้วนั ตัง้อยูใ่นเมอืงหยชู ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั ตัง้อยูส่งูเหนือกวา่
ระดับน ้าทะเลประมาณ 748 เมตร มพีื้นที่ทัง้หมดกว่า 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ย
เทอืกเขาสงูใหญ ่มคีวามสงูตัง้แต ่600 - 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาทีส่วยงาม 
จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “สวสิเซอรแ์ลนด์
แหง่ไตห้วนั” จดุเดน่คอืพืน้น ้าสฟ้ีาอมเขยีวสอ่ง
ประกายอย่างสวยงาม เมื่อมองในมุมสูง 
ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมีลักษณะคลา้ยกับพระ
อาทิตย์ และทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกับ
พระจันทร์เสี้ยว โดยมีเกาะลาลู เป็นตัวแบ่ง
อาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นที่มาของ
ชือ่ ทะเลสาบสุรยิันจันทรา นอกจากทวิทัศน์
ธ ร รมชาติที่ ส วย งามแล ว้  บ ริ เ วณรอบๆ 
ทะเลสาบยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ย
ใหญ่ทีส่วยงามอกีหลายแห่ง สถานทีแ่ห่งนี้จงึ
นับเป็นแหลง่ท่องเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักท่องเทีย่วท่ัวโลกและคูรั่กชาวไตห้วันเป็น
อยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธ
เขา้ทีอ่ันเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสรุยิันจันทรา 
วัดนี้มรีูปปั้นพระถังซัมจ๋ังใหน้มัสการ อกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดง
ประวตัขิองพระถังซ าจ๋ัง ภายในวดัมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนปูลาประธานาธบิด ีณ ภตัตาคาร (3) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักท่องเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกวา่ วัดกวน
อูตั ้งอยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิ์ส ิทธ์อีกแห่งหนึ่งของไตห้วัน 
สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้ง
ในเมอืงปักกิง่ ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรปูป้ันของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพ
กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมาก
เพราะมคีวามเชือ่ว่าเทพเจา้กวนอูเป็นภาคหนึ่งขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสัตว ์
เชือ่กันวา่บารมขีองทา่นสามารถขจัดภตูผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอันตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการ
เจรญิรุง่เรอืง น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้เป็นมณฑลทีม่ชี ือ่เสยีงอกีเมอืงหนึง่ในภาคตะวันตก
เฉียงใตข้องไตห้วัน ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหนึ่งและอกีดา้นตดิกับทะเล มณฑลเจียอีเ้ป็น
เพยีงมณฑลเดยีวในไตห้วนัทีม่ถีงึสามอทุยานแหง่ชาต ิโดยทัง้ 3 แหง่นี ้ลว้นมทัีศนยีภาพทีโ่ดด
เดน่และสวยงาม ตัง้แตภ่เูขาไปจนถงึชายทะเล ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของยวีซ่ัน ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของ
ไตห้วันอกีดว้ย ท าใหเ้จียอีม้รีะบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการท าประมงและ
เพาะเลีย้งหอยนางรมเป็นอยา่งยิง่ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนื เหวนิฮ ัว่ไนทม์าเก็ต ซึง่เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ
ในมณฑลเจยีอีใ้นตอนกลางวันถนน Wenhua เป็นถนนส าหรับ การคมนาคมเหมอืนถนนอืน่ๆ
ท่ัวไปและกลายมาเป็นถนนคนเดนิในตอนกลางคนื 

 อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่ตลาดกลางคนื เหวนิฮ ัว่ไนทม์าเก็ต 

ทีพ่กั โรงแรม Country Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ทีเ่มอืงเจยีอี ้

 

 วนัทีส่าม      ชมิชาอูห่ลง - อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอทุยานอาลซีาน  

   น ัง่รถไฟโบราณ – เมอืงไถจง – ตลาดกลางคนืเฟ่ิงเจีย่ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

09.00 น. น าท่านแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วัน
แท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลูกกันมากทางแถบอารซีัน ดว้ยสภาพ
อากาศบนพื้นทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ท า
ใหช้าที่นี่มรีสชาตดิกีลมกล่อม และพันธุ์ชาของที่นี่ยัง
เป็นพันธุช์าที่น ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็น
ของฝากตามอัธยาศัย 

 น าท่านออกเดนิทางไปยัง อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน (ALISHAN NATIONAL PARK) เป็น
อุทยานแห่งชาตทิี่มชี ือ่เสยีงที่สุดของไตห้วัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 
2,700 เมตร เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงามมากและยังเป็นป็นแหลง่ผลติชาคณุภาพสงูทีข่ ึน้ชือ่ใน
ระดับนานาชาต ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 น าท่าน สกัการะเจา้พอ่เสอื ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอุทยานอาลซีาน น าท่านเดนิชม อุทยาน
ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายหุลายรอ้ยปี ไปจนถงึอาย ุ2,500 ปีและชมสวน
ซากรุะและดอกกหุลาบพันปีmจากนัน้น าท่าน น ัง่รถไฟโบราณ ซึง่ทางรถไฟของอาลซีานถอื
ไดว้า่เป็นทางรถไฟโบราณทีต่ดิอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที ่สวยทีส่ดุในโลก ใหท้่านได ้
ดืม่ด ากับธรรมชาตขิองตน้สนสงูชัน ทีม่อีายุกวา่พันปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตาและตน้ไม ้
นานาพันธุ ์ซ ึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสมบรูณ์อยูม่ากตลอดสองขา้งทาง (รวมคา่รถไฟ 1 เทีย่ว) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของเกาะไตห้วนั เป็นเมอืงใหญอ่ันดับที ่3 ของมณฑลไตห้วนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ช ัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืเฟ่ิงเจีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน มคีวามน่าสนใจอยูท่ีค่วามเป็นทอ้งถิน่ 

และของกนิต่างๆ ทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหารนานาชาตสิไตล ์Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้
นักท่องเทีย่วและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มสี ิง่ที่น่าสนใจส าหรับทุกวัย  เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิง
ตามอัธยาศัย 

ค า่  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Feng Chia Night Market 

ทีพ่กั  โรงแรม Regal International Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ทีเ่มอืงไถจง 

 

 วนัทีส่ ี ่     เมอืงไทเป – ขนมพายสบัปะรด – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเชก – ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ  

  ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป เมืองหลวงของประเทศไตห้วัน ศูนย์กลางทางการเมือง การ
ปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืง
ไทเปถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่19 สมัยราชวงศช์งิ มอีายุกวา่ 130 ปีมาแลว้ แตย่ังคง
รักษาไวซ้ ึง่วัฒนธรรมอันเก่าแก่ อย่างเช่น โบราณสถาน ถนนสายเก่า และวัดวาอาราม ที่มี
คณุคา่ทางประวัตศิาสตรอ์ยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึง่ในเมอืงขนาดใหญใ่นทวปีเอเชยีทีม่ี
ย่านการคา้ที่มชี ือ่เสยีง มีอาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามค ่าคนืที่คกึคัก และระบบคมนาคม
ขนสง่สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทีต่ัง้ของตกึ Taipei 101 ซึง่เคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุใน
โลก และมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมอกีมากมาย 

น าทุกท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด ขนมที่ถอืไดว้่ามแีหล่งก าเนิดมาจากเกาะไตห้วัน เนื้อ
แป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาตมิีความ
หวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกับรส
เปรีย้วของสับปะรด ท าใหม้รีสชาตทิีก่ลมกล่อมจน
เป็นที่นิยม ดว้ยรสชาตทิี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืน
ใคร ท าใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมที่ข ึน้ชือ่ของ
เกาะไตห้วัน ไม่ว่าใครที่ไดม้าเยือนก็ตอ้งซื้อเป็น
ของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสับปะรด
แลว้ ยังมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ 
เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระ
ใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ขนม  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนชูาบ ูชาบ ูแบบ เซทเมน ู(7) 



 น าท่านเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) 
สถานทีท่ีถ่อืไดว้า่เป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกีแห่งหนึง่ ตัง้โดดเดน่อยู่กลางจตุรัสเสรภีาพ 
ถู ก ส ร ้า ง เพื่ อ ร า ลึก แล ะ เทิดทู นถึง อดีต
ประธานาธบิด ีเจยีง ไคเช็ค ผูน้ าทีไ่ดรั้บความ
เคารพและศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่าง
ยาวนาน สถาปัตยกรรมการก่อสร า้งเ ป็น
ลักษณะแบบจีน ตัวอาคารเป็นสขีาว ผนังท า
ดว้ยหนิอ่อนทัง้ 4 ดา้น หลังคาสนี ้าเงนิรูปทรง 
8 เหลีย่ม สว่นบนเป็นรูปทรงพรีะมดิ ออกแบบ
ตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุงปักกิง่ ประเทศจีน 
บันไดดา้นหนา้มีทั ้งหมด 89 ขัน้เท่ากับอายุ
ของท่านประธานาธบิดี ภายในอาคารจะมีรูป
ปั้นจ าลองของท่าน เจยีง ไคเช็ค ท า  ขึน้มา
จากทองสมัฤทธิข์นาดใหญใ่นท่าน่ังทีม่ใีบหนา้
ยิม้แยม้ต่างจากรูปปั้นของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายอยู่ตลอดเวลา ก าแพง
ดา้นหลังจะมปีรัชญาที่ท่านใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค าคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และ
วทิยาศาสตร ์และไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มขี ึน้ทุกๆ ตน้ชั่วโมง ตัง้แต่
เวลา 10:00 - 16:00 น.  

  
 
                   น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Power Center) เป็นศนูย์

เครือ่งประดับทีท่ าจากเจอรเ์มเนยีมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวด
ขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนือ้ ปวดขอ้ และยังสามารถดดูรังสตีา่งๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสจีาก
โทรศัพทม์อืถอื ไดอ้กีดว้ย เจอรเ์มเนยีมถอืเป็นเครือ่งประดับล ้าคา่ของไตห้วนัมาตัง้แตโ่บราณ
จนถงึปัจจบุัน นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตห้วนั (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้
ชือ่ของไตห้วนัและเป็นทีน่ยิมอยา่งมากในเอเชยี 
น าทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในยา่น ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็น
ตลาดกลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีส่ดุในกรงุไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดังอกีดว้ย โดยตลาดแหง่นีท้า่น
สามารถเลอืกซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Shilin Night Market 

ทีพ่กั โรงแรม  CU Hotle, Relite Hotel Ximending ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 

 



 วนัทีห่า้      ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ข ึน้ตกึ) –รา้น Cosmetics Shop - อทุยานเหยห่ล ิว่ – 

  เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน - ยา่นซเีหมนิตงิ  - ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน   

     

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

09.00 น.  น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึ
ทีส่งูทีส่ดุในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดนิ 509.2 เมตร มทัีง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 
จะเป็นสว่นของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ โดยมสีนิคา้มากมายใหท้่านเลอืกชอ้ป ทัง้
สนิคา้ท่ัวไป ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็น
ตน้ ชัน้ 6-8 เป็นศนูยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึ ชึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชัน้ 85 เป็น
รา้นอาหารและรา้นกาแฟ ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจุดชมววิ และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิส
ของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบ
ของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยา่งลงตัวระหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตร ์คอืเทคโนโลยี
ลดอันตรายจากแรงลมและแผน่ดนิไหว หรอืระบบลกูตุม้แดมเปอร ์อันทันสมัยมนี ้าหนักถงึ 660 
เมตรกิตัน กับการตกแต่งดว้ยรูปหัวมังกรทีม่มุอาคารทัง้ 4 ดา้นทุกชว่งชัน้เพือ่ขับไล่ภตูผิปิีศาจ 
ตามหลักความเชือ่และค าบอกเล่าของซนิแส นอกจากนั้นตกึนี้ยังมลีฟิท์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่
ความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาท ีใชเ้วลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพียง 37 วนิาทีเท่านั้น 
(ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋ส าหรบัข ึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอาง รา้น Cosmetics Shop ชือ่ดังของประเทศไตห้วัน หนึง่ในสถานทีช่อ้ป
ป้ิงทีต่อ้งไปเยอืนสักครัง้ เพราะเครือ่งส าอางคท์ีป่ระเทศไตห้วันมรีาคาถูกวา่ทีป่ระเทศไทยมาก 
ไมว่า่จะเป็นแบรนดท์ีผ่ลติขึน้เองในประเทศ เชน่ My beauty diary, ZA , Oguma  รวมถงึแบรด์
ทอ้งถิน่ ผลติภัณฑจ์ากประเทศเกาหล ีหรอืแมก้ระทัง้ญีปุ่่ นอยา่ง Shiseido, Biore, Majorica 
เป็นตน้ ซึง่ราคาจะถูกพอๆ กับประเทศทีน่ าเขา้มา และสนิคา้บางชิน้อาจจะราคาถูกกวา่ดว้ยซ ้า 
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย   
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว (Yehliu 
Geopark) มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล เป็นชายหาดที่มชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขด
หนิที่มรีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการ
กัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัว
ของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย
รูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้



เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ ซึง่มชีือ่เสยีงท่ัวทัง้เกาะไตห้วนั และ ท่ัวโลก  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตัง้อยู่บนเขา ทัศนียภาพ
สวยงาม ดา้นหลังเป็นภเูขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แตเ่ดมิเคยเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีโ่อบลอ้ม
ดว้ยทวิเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยูล่บิๆ หมูบ่า้นแหง่นี้อดตีเคยเป็นเหมอืงทองค าทีม่ชี ือ่เสยีง
ตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้แห่งราชวงศช์งิ โดยตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารส ารวจพบแร่
ทองค า ญีปุ่่ นทีเ่ป็นผูค้รอบครองไตห้วนัขณะนัน้ ไดเ้นรมติใหท้ีน่ี่เป็นเหมอืงทอง โดยใชแ้รงงาน
หลักคอืเชลยศกึ ซึง่น ามาซึง่ความมั่งคั่งและ
คกึคักใหก้ับเมือง แต่เมื่อแร่ทองค าร่อยหรอ 
จนบริษัทเอกชนของไตห้วันที่มารับช่วงต่อ
ในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุน
จนตอ้งปิดกิจการไปในที่สุด  จนเป็นแรง
บันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญีปุ่่ นอย่างสตูดโิอจบิ
ล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนังการต์ูนทีโ่ดง่ดัง
จนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 2002 กับ
เรือ่ง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายใน
หมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอัน
เป็นเสน่หห์ลักของเมอืงนี้ ทัง้สองขา้งทาง มี
สนิคา้ขายอยูม่ากมาย ไมว่า่จะเป็น ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ รา้นอาหาร เป็น
ตน้  

  

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์า
เก็ตที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลต์ของเมืองไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงที่มีลักษณะเป็นตรอกซอย 
บรรยากาศคลา้ยกับยา่นสยามสแควรข์องกรงุเทพ ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วัน
และนักท่องเที่ยว สนิคา้ที่นี่จะมีทั ้งสนิคา้แฟชั่นท่ัวไป และสนิคา้แบรนด์เนม เช่น Onisuka 
Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย 
รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่เทรน
ใหมท่ีห่ลากหลายตามอัธยาศัย  



หมายเหต ุ:  

- เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ 

หรอืเปลี่ยนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรือ

หลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิที่

ไมเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

- ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเทีย่ว  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม

ทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่ ี

การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้    

- ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวั

ออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Ximending Night Market  

ถงึเวลาอันสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับ
ประเทศไทย 

 
 วนัทีห่ก      ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
   

01.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิ ไลออน แอร ์ เทีย่วบนิที ่ SLxxx 
04.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนั

เนือ่งมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยั เชน่ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพ

การจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย 

ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และการบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว 

ตามกฎหมายของไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ



เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศส าหรับชาวตา่งชาต ิส าหรับประเทศทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ตรวจ RT-PCR TEST / ATK กอ่นเดนิทาง (หากม)ี 

× หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลไตห้วันบงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

× ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาและการกกัตวัในกรณีทีผ่ลตตรวจโควดิเป็นบวก 

× ไม่รวมค่าเปลีย่นแปลง/ ค่าเลือ่นต ัว๋เครือ่งบนิ ไฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศในกรณีที่

ผลตตรวจโควดิเป็นบวก 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่ 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษิทัขอ

เก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด *** 

 

 



 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่นตดิตอ่ 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ
ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์ (มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีไ่ตห้วนั) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง
, การนดัหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สสามารถใหบ้รกิารวันละ 11 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารดุ หรอืมตีราปัม้ใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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