
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 27339 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

ไตห้วนั 5 วนั 4 คนื 

ซุปตาร.์.. TAIWAN รกัใสใส หวัใจดวงเดมิ!! 

 
 เช็คอนิ หมูบ่า้นฮโินก ิ หมูบ่า้นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบด ัง้เดมิ 
 ชม ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
 ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ กบั 4 ตลาดไนทม์าเก็ต 3 เมอืง 
 ชมหนิรปูทรงประหลาดทีอ่ทุยานเหยห่ลิว่ 
 ถา่ยรปูเช็คอนิกบั ตกึไทเป 101 

“น า้ดืม่บรกิารบนบสัวนัละ 1 ขวด” 



 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

15 – 19 เมษายน 2566 

(วนัสงกรานต,์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
24,888 7,500 

19 – 23 เมษายน 2566 22,888 6,500 

22 – 26 เมษายน 2566 22,888 6,500 

26 – 30 เมษายน 2566 23,888 7,500 

27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 

(วนัแรงงาน, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
23,888 7,500 

29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 

(วนัแรงงาน, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
24,888 7,500 

11 – 15 พฤษภาคม 2566 20,888 6,500 

13 – 17 พฤษภาคม 2566 

(วนัพชืมงคล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
23,888 6,500 

17 – 21 พฤษภาคม 2566 

(วนัพชืมงคล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
23,888 6,500 

24 – 28 พฤษภาคม 2566 22,888 6,500 

27 – 31 พฤษภาคม 2566 22,888 6,500 

31 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 2566 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา/วนัวสิาขบชูา 

, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

24,888 6,500 

01 – 05 มถินุายน 2566 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา/วนัวสิาขบชูา 

, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

24,888 6,500 

08 – 12 มถินุายน 2566 22,888 6,500 

10 – 14 มถินุายน 2566 22,888 6,500 

15 – 19 มถินุายน 2566 20,888 6,500 

22 – 26 มถินุายน 2566 22,888 7,500 



29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2566 20,888 6,500 

05 – 09 กรกฎาคม 2566 22,888 6,500 

13 – 17 กรกฎาคม 2566 22,888 6,500 

19 – 23 กรกฎาคม 2566 22,888 6,500 

20 – 24 กรกฎาคม 2566 22,888 6,500 

26 – 30 กรกฎาคม 2566 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
23,888 6,500 

27 – 31 กรกฎาคม 2566 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
23,888 6,500 

29 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2566 21,888 6,500 

03 – 07 สงิหาคม 2566 21,888 6,500 

05 – 09 สงิหาคม 2566 21,888 6,500 

09 – 13 สงิหาคม 2566 

(วนัแม,่ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
24,888 6,500 

10 – 14 สงิหาคม 2566 

(วนัแม,่ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
24,888 6,500 

12 – 16 สงิหาคม 2566 

(วนัแม,่ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
24,888 6,500 

17 – 21 สงิหาคม 2566 21,888 6,500 

19 – 23 สงิหาคม 2566 20,888 6,500 

23 – 27 สงิหาคม 2566 20,888 6,500 

26 – 30 สงิหาคม 2566 21,888 6,500 

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2566 20,888 6,500 

07 – 11 กนัยายน 2566 20,888 6,500 

14 – 18 กนัยายน 2566 20,888 6,500 

23 – 27 กนัยายน 2566 20,888 6,500 

04 – 08 ตลุาคม 2566 22,888 7,500 

05 – 09 ตลุาคม 2566 22,888 7,500 



 

07 – 11 ตลุาคม 2566 22,888 7,500 

11 – 15 ตลุาคม 2566 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
24,888 6,500 

12 – 16 ตลุาคม 2566 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
24,888 6,500 

14 – 18 ตลุาคม 2566 21,888 6,500 

18 – 22 ตลุาคม 2566 21,888 6,500 

19 – 23 ตลุาคม 2566 

(วนัปิยมหาราช, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
24,888 6,500 

21 – 25 ตลุาคม 2566 

(วนัปิยมหาราช, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
24,888 6,500 

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 าหนดขอ
ใบรบัรองการฉดีวคัซนีจากผูเ้ดนิทาง ใหต้รวจเช็กกบัสายการบนิอกีคร ัง้ 

หากผลตรวจ ATK เป็นบวก  

ลกูทวัรจ์ะตอ้งแจง้ไกด/์หวัหนา้ทวัร ์ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นบวก เพือ่แจง้กบัเขตหรอืเมอืงทีอ่ยู ่

เจา้หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้ง จะหาสถานทีก่กัตวัทีเ่หมาะสมบรเิวณในใกลเ้คยีง และแจง้หนว่ยงานดา้นสขุภาพใน

ทอ้งถิน่ (ผูต้ดิเชือ้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเมือ่ไปพบแพทยแ์ละหา้มโดยสารรถสาธารณะ) 

ทางบรษิทัไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในการรกัษาและการกกัตวั คา่แปลงเปลีย่นการเดนิทางขา

กลบัท ัง้ไฟลท์บนิภายในประเทศและตา่งประเทศ ในกรณีทีผ่ลตรวจเป็นบวก 

 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

ทา่นละ 1,800 บาท/ทรปิ (ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัแรก       กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง -ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน  

  เมอืงเจยีอี ้– หมูบ่า้นฮโินก ิ– เหวนิฮ ัว่ไนทม์าเก็ต    

 

 

 

 

 

 

 

03.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ทีเ่คานเ์ตอร ์สายการบนิ
แอรเ์อเชยี (FD)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่น
โหลดสมัภาระ  

06.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน โดยสายการบนิ 

เทีย่วบนิที ่FD230 

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

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้เป็นมณฑลทีม่ชี ือ่เสยีงอกีเมอืงหนึง่ในภาคตะวันตกเฉียงใตข้อง
ไตห้วัน ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหนึ่งและอกีดา้นตดิกับทะเล มณฑลเจียอีเ้ป็นเพียงมณฑล
เดียวในไตห้วันที่มีถงึสามอุทยานแห่งชาติ โดยทัง้ 3 แห่งนี้ ลว้นมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและ
สวยงาม ตัง้แต่ภูเขาไปจนถงึชายทะเล ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของยวีซ่ัน ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของไตห้วัน

 

ไตห้วนัหา้มน าเขา้หรอืน าสง่กญัชา กนัชง หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีารสกดัจากกญัชาหรอืกนัชงมาไตห้วนั 

(หากฝ่าฝืน มโีทษตามกฎหมายไตห้วนั มโีทษสงูสดุจ าคกุตลอดชวีติ หรอืจ าคกุสบิปีขึน้ไป ปรบัไมเ่กนิ 

15 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั) 

 

BKK TP

E 

สายการบิน THAI AIRASIA  

กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนัก 20 กก.ข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก./ท่าน 

 

ขาไป 
ขากลบั 

เท่ียวบิน ออก ถึง 

FD230 06.40 11.25 
FD231 12.05 15.00 



อกีดว้ย ท าใหเ้จยีอีม้รีะบบนเิวศทางทะเลทีอ่ดุมสมบูรณ์ เหมาะกับการท าประมงและเพาะเลีย้ง
หอยนางรมเป็นอยา่งยิง่ 

 น าทา่นชม หมูบ่า้นฮโินก ิ (HINOKI VILLAGE)  เดมิทเีป็นหอพักส าหรับเจา้หนา้ทีท่ีส่รา้งโดย
หน่วยงานดา้นป่าไมอ้าลีซานของญี่ปุ่ น หมู่บา้นนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.4 เฮกตาร์ และ
ประกอบดว้ยอาคารไมส้ไตล์ญี่ปุ่ น 28 

หลัง อาคารสถาปัตยกรรมและการจัด
ตกแต่งสวนสไตล์ญี่ปุ่ นแบบดั ้ง เดิม 
สัมผัสกับบรรยากาศหมู่บา้นญี่ปุ่ นแบบ
ยอ้นยุค รา้นขายของเก๋ไก๋มากมาย รวม
ไปถงึยังมีพพิธิภัณฑท์ี่บอกเล่าเรื่องราว
ในอดตีของทีน่ี่ ท่านสามารถเช่าชุดยูกา
ตะ เดนิถ่ายภาพภายในหมู่บา้นและยังมี
รา้นอาหาร รา้นขายขนมเครื่องดื่ม รา้น
ขายของทีร่ะลกึ งานเฟอรน์เิจอรแ์ละของ
ฝากแฮนดเ์มดที่ท าจากไมฮ้โินก ิใหทุ้ก
ท่านไดเ้ลือกซื้อเป็นของฝากและเป็น
ของทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดกลางคนื เหวนิฮ ัว่ไนทม์าเก็ต ซึง่เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ
ในมณฑลเจียอี้ในตอนกลางวันถนน Wenhua เป็นถนนส าหรับ การคมนาคมเหมือนถนนอื่นๆ
ทั่วไปและกลายมาเป็นถนนคนเดนิในตอนกลางคนื  

 อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่ตลาดกลางคนื เหวนิฮ ัว่ไนทม์าเก็ต 

ทีพ่กั โรงแรม Country Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ทีเ่มอืงเจยีอี ้

 

 วนัทีส่อง      อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอทุยานอาลซีาน – น ัง่รถไฟโบราณ 

   ชมิชาอูห่ลง – เมอืงไถจง – ตลาดกลางคนืฟ่ง 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

09.00 น. น าท่านออกเดนิทางไปยัง อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน (ALISHAN NATIONAL PARK) เป็น
อุทยานแห่งชาตทิี่มีชือ่เสียงที่สุดของไตห้วัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 
2,700 เมตร เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงามมากและยังเป็นป็นแหล่งผลติชาคณุภาพสงูทีข่ ึน้ชือ่ใน
ระดับนานาชาต ิ น าท่าน สกัการะเจา้พอ่เสอื ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอุทยานอาลซีาน น าท่าน
เดนิชม อุทยานตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ 
2,500 ปีและชมสวนซากรุะและดอกกหุลาบพันปีจากนัน้น าท่าน น ัง่รถไฟโบราณ ซึง่ทางรถไฟ
ของอาลซีานถอืไดว้่าเป็นทางรถไฟโบราณทีต่ดิอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที ่สวยทีส่ดุใน
โลก ใหท้า่นไดด้ืม่ด ากบัธรรมชาตขิองตน้สนสงูชนั ทีม่อีายกุวา่พันปี ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลก



ตาและตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึง่เป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มากตลอดสองขา้งทาง (รวมค่า
รถไฟ 1 เทีย่ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าท่านแวะ ชิมชาอู่หลง (Wolong Tea) ชา
ไตห้วันแท ้ๆ  ที่จะนิยมปลูกกันมากทางแถบอารีซัน 
ดว้ยสภาพอากาศบนพืน้ทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอด
ปีของทีน่ี่ท าใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกลอ่ม และพันธุ์
ชาของทีน่ี่ยังเป็นพันธุช์าทีน่ ามาปลกูในประเทศไทย
ทางภาคเหนือของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชา
และเลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไถจง ตัง้อยู่ในภาคตะวันตก
ของเกาะไตห้วัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไตห้วัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.45 ช ัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคนืฟ่งเจีย่ (Feng Chia Night Market) 
ตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน มคีวามน่าสนใจอยู่ทีค่วามเป็นทอ้งถิน่ และของ
กนิตา่งๆ ทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหารนานาชาตสิไตล ์Street Food ท าใหด้งึดดูทัง้นักทอ่งเทีย่ว
และคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มสี ิง่ทีน่่าสนใจส าหรับทกุวัย  เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Feng Chia Night Market 

ทีพ่กั  โรงแรม Regal International Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ทีเ่มอืงไถจง 

 

 วนัทีส่าม      ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง่ – วดัเหวนิหวู ่– เมอืงไทเป 

   ขนมพายสบัปะรด – ยา่นซเีหมนิตงิ      

   

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนานโถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) 

น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ไตห้วัน ตัง้อยู่ในเมืองหยูช ีมณฑลหนานโถว 
ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตั ้งอยู่สูง
เหนือกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 748 เมตร มี
พืน้ทีท่ัง้หมดกวา่ 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบ
ไปดว้ยเทอืกเขาสูงใหญ่ มคีวามสูงตัง้แต่ 600 
- 2,000 เมตร สลับกันไปจนเกดิเป็นววิทวิเขา
ที่สวยงาม จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 
“สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน” จุดเด่นคอืพืน้น ้า
สีฟ้าอมเขียวส่องประกายอย่างสวยงาม เมื่อ
มองในมุมสูง ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมีลักษณะ
คลา้ยกับพระอาทติย ์และทางดา้นตะวันตกจะ



คลา้ยกับพระจันทรเ์สีย้ว โดยมเีกาะลาลู เป็นตัวแบ่งอาณาเขตอยู่ตรงกลาง จนกลายเป็นทีม่า
ของชือ่ ทะเลสาบสรุยิันจันทรา นอกจากทวิทัศนธ์รรมชาตทิีส่วยงามแลว้ บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบ
ยังรายลอ้มไปดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่ทีส่วยงามอกีหลายแห่ง สถานทีแ่ห่งนี้จงึนับเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกและคูร่ักชาวไตห้วันเป็นอยา่งมาก 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง่ (Xuanguang Temple) นมัสการพระอัฐขิองพระพุทธ
เขา้ทีอ่ันเชญิมาจากชมพูทวปี เป็นอกีวัดหนึง่ทีต่อ้งมาเยอืนหากไดม้าทีท่ะเลสาบสรุยิันจันทรา 
วัดน้ีมรีูปปั้นพระถังซัมจั๋งใหน้มัสการ อกีทัง้มวีวิทะเลสาบทีส่วยงาม และพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดง
ประวัตขิองพระถังซ าจั๋ง ภายในวัดมบีรรยาการทีส่วย เงยีบสงบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิหวู ่(Wenwu Temple) นักทอ่งเทีย่วชาวไทยนยิมเรยีกว่า วัดกวน
อูตั ้งอยู่ดา้นเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นวัดศักดิ์ส ิทธ์อีกแห่งหนึ่งของไตห้วัน 
สถาปัตยกรรมการออกแบบของวหิารและการเลอืกใชส้จีะคลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้ง
ในเมอืงปักกิง่ ประเทศจนี ดา้นหนา้ทางเขา้วัดจะมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ซึง่มมีูลค่าตัวละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วัน ภายในจะเป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพ
กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์ประชาชนชาวไตห้วันนับถอืองคเ์ทพเจา้กวนอูเป็นอย่างมาก
เพราะมคีวามเชือ่ว่าเทพเจา้กวนอูเป็นภาคหนึ่งขององคเ์ง็กเซยีนฮอ้งเต ้ทีจุ่ตลิงมาโปรดสัตว ์
เชือ่กนัวา่บารมขีองทา่นสามารถขจัดภตูผปีีศาจ คลาดแคลว้จากอันตรายเเละชว่ยหนุนใหก้จิการ
เจรญิรุง่เรอืง  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนูปลาประธานาธบิด ีณ ภตัตาคาร (5) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป เมืองหลวงของประเทศไตห้วัน ศูนย์กลางทางการเมือง การ
ปกครอง เศรฐกจิ การคา้ และวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย มปีระชากรประมาณ 2.6 ลา้นคน เมอืง
ไทเปถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่19 สมัยราชวงศช์งิ มอีายุกว่า 130 ปีมาแลว้ แต่ยังคง
รักษาไวซ้ึง่วัฒนธรรมอันเกา่แก ่อยา่งเชน่ โบราณสถาน ถนนสายเกา่ และวัดวาอาราม ทีม่คีณุคา่
ทางประวัตศิาสตรอ์ยู่มากมาย ปัจจุบันไทเปเป็นหนึ่งในเมอืงขนาดใหญ่ในทวีปเอเชยีทีม่ยี่าน
การคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง มอีาหารนานาชาต ิบรรยากาศยามค ่าคนืทีค่กึคัก และระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นทีต่ัง้ของตกึ Taipei 101 ซึง่เคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในโลก 
และมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมอกีมากมาย 



น าทุกท่านแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด ขนมที่ถือไดว้่ามีแหล่งก าเนิดมาจากเกาะไตห้วัน เนื้อ
แป้งหอมเนยห่อหุม้แยมสับปะรด รสชาติมีความ
หวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกับรส
เปรี้ยวของสับปะรด ท าใหม้รีสชาตทิีก่ลมกล่อมจน
เป็นที่นิยม ดว้ยรสชาตทิี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืน
ใคร ท าใหข้นมพายสับปะรดเป็นขนมที่ขึน้ชือ่ของ
เกาะไตห้วัน ไม่ว่าใครที่ไดม้าเยือนก็ตอ้งซื้อเป็น
ของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสบัปะรด
แลว้ ยังมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ 
เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระ
ใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ขนม  

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื ยา่นซเีหมนิตงิ (Ximending Night Market) ไนทม์า
เก็ตที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งไฮไลต์ของเมืองไทเป แหล่งชอ้ปป้ิงที่มีลักษณะเป็นตรอกซอย 
บรรยากาศคลา้ยกบัยา่นสยามสแควรข์องกรงุเทพ ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหล่าวัยรุน่ไตห้วัน
และนักท่องเที่ยว สนิคา้ที่น่ีจะมีทัง้สนิคา้แฟชั่นทั่วไป และสนิคา้แบรนด์เนม เช่น Onisuka 
Tiger, New Balance, Nike, Adidas เป็นตน้ มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย 
รวมไปถงึคาเฟ่ แหลง่แฮงเอาต ์รา้นอาหาร และสตรทีฟู้ด อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่เทรน
ใหมท่ีห่ลากหลายตามอัธยาศัย  

 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Ximending Night Market  

ทีพ่กั โรงแรม  CU Hotel, Relite Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่   



 

 วนัทีส่ ี ่     ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก –  อทุยานเหยห่ลิว่ – เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน  

  ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

     

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Power Center) เป็น

ศนูยเ์ครือ่งประดับทีท่ าจากเจอรเ์มเนียมเพือ่สขุภาพ ชว่ยเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการ

ปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเน้ือ ปวดขอ้ และยังสามารถดดูรังสตีา่งๆ เชน่ แสงจากทวี ีหรอื รังสี

จากโทรศัพทม์อืถอื ไดอ้กีดว้ย เจอรเ์มเนียมถอืเป็นเครือ่งประดับล ้าคา่ของไตห้วันมาตัง้แต่

โบราณจนถงึปัจจบุัน นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของ

ฝากขึน้ชือ่ของไตห้วันและเป็นทีน่ยิมอยา่งมากในเอเชยี 

 น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) 
สถานทีท่ีถ่อืไดว้่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกีแห่งหนึง่ ตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรภีาพ 
ถูกสรา้งเพื่อร าลกึและเทดิทูนถงึอดตีประธานาธบิด ีเจียง ไคเช็ค ผูน้ าทีไ่ดร้ับความเคารพและ
ศรัทธาจากคนไตห้ วันมาอย่ า งยาวนาน 
สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจีน 
ตัวอาคารเป็นสขีาว ผนังท าดว้ยหนิอ่อนทัง้ 4 
ดา้น หลังคาสนี ้าเงนิรูปทรง 8 เหลีย่ม ส่วนบน
เป็นรูปทรงพีระมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทียน
ฐานในกรุงปักกิง่ ประเทศจีน บันไดดา้นหนา้มี
ทั ้ ง ห ม ด  8 9  ขั ้ น เ ท่ า กั บ อ า ยุ ข อ ง ท่ า น
ประธานาธบิดี ภายในอาคารจะมรีูปป้ันจ าลอง
ของท่าน เจียง ไคเช็ค ท า   ขึ้นมาจากทอง
สัมฤทธิข์นาดใหญ่ในท่าน่ังที่มใีบหนา้ยิม้แยม้
ต่างจากรูปปั้นของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหาร
ยนืเฝ้าไว ้2 นายอยูต่ลอดเวลา ก าแพงดา้นหลัง
จะมปีรัชญาทีท่า่นใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค าคอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์
และไฮไลทอ์กีอย่างหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มขี ึน้ทุกๆ ตน้ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 10:00 - 
16:00 น.  

 

 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูซฟู๊ีด และสลดักุง้มงักร (7) 
 น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานเหยห่ลิว่ (Yehliu Geopark) มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจาก
การกดักรอ่นของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อน
ทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนีิ และรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ ซึง่มี
ชือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตั ้งอยู่บนเขา ทัศนียภาพ

สวยงาม ดา้นหลังเป็นภูเขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แต่เดมิเคยเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทีโ่อบลอ้ม
ดว้ยทวิเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่ลบิๆ หมู่บา้นแห่งน้ีอดตีเคยเป็นเหมอืงทองค าทีม่ชี ือ่เสยีง
ตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี้ แห่งราชวงศช์งิ โดยตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1890 ไดม้ีการส ารวจพบแร่
ทองค า ญีปุ่่ นทีเ่ป็นผูค้รอบครองไตห้วันขณะนัน้ ไดเ้นรมติใหท้ีน่ี่เป็นเหมอืงทอง โดยใชแ้รงงาน
หลักคือเชลยศกึ ซึง่น ามาซึง่ความมั่งคั่งและคกึคักใหก้ับเมือง แต่เมื่อแร่ทองค าร่อยหรอ จน
บรษัิทเอกชนของไตห้วันทีม่ารับชว่งตอ่ในชว่งปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะขาดทุนจนตอ้งปิด
กจิการไปในทีส่ดุ จนเป็นแรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญีปุ่่ นอย่างสตดูโิอจบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลัง
ของหนังการต์นูทีโ่ดง่ดังจนควา้รางวัลออสการม์าครองในปี 2002 กบัเรือ่ง  “SPIRIT AWAY” 
นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอันเป็นเสน่หห์ลักของเมอืงนี้ ทัง้
สองขา้งทาง มสีนิคา้ขายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ 
รา้นอาหาร เป็นตน้  

 

 น าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็น
ตลาดกลางคนืทีถ่อืว่าใหญ่ทีส่ดุในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโด่งดังอกีดว้ย โดยตลาดแห่งน้ีท่าน
สามารถเลอืกซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Shilin Night Market 

ทีพ่กั โรงแรม  CU Hotle, Relite Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่   
  



 
 วนัทีห่า้      ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ) – ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน  
  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
   

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าทา่นถา่ยรปูกบั ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน และเคยเป็นตกึที่
สงูทีส่ดุในโลกในปี ค.ศ. 2004  ความสงูจากพืน้ดนิ 509.2 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้ ชัน้ 1-5 จะ
เป็นส่วนของหอ้งสรรพสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆ โดยมีสนิคา้มากมายใหท้่านเลือกชอ้ป ทัง้
สนิคา้ทั่วไป ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย เชน่ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Omega เป็น
ตน้ ชัน้ 6-8 เป็นศูนยก์ลางหอ้งคอนโทรลของตกึ ชึน้ 9-84 เป็นออฟฟิศเปิดใหเ้ชา่ ชัน้ 85 เป็น
รา้นอาหารและรา้นกาแฟ ชัน้ 88,89,91 เป็นชัน้ทีจ่ะเป็นจุดชมววิ และชัน้ 101 จะเป็นออฟฟิส
ของทมีงานตกึไทเป 101 ตกึนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน คอื ซ ีวาย ล ีโดยรูปแบบ
ของอาคารเป็นการผสมผสานกนัอย่างลงตัวระหว่างวทิยาศาสตรแ์ละไสยศาสตร ์คอืเทคโนโลยี
ลดอันตรายจากแรงลมและแผ่นดนิไหว หรอืระบบลูกตุม้แดมเปอร ์อันทันสมัยมนี ้าหนักถงึ 660 
เมตรกิตัน กับการตกแต่งดว้ยรูปหัวมังกรทีมุ่มอาคารทัง้ 4 ดา้นทุกชว่งชัน้เพือ่ขับไล่ภูตผิปิีศาจ 
ตามหลักความเชือ่และค าบอกเล่าของซนิแส นอกจากนั้นตกึน้ียังมีลฟิทท์ี่เร็วที่สุดในโลก ที่
ความเร็ว 1,080 เมตรต่อนาท ีใชเ้วลาเดนิทางจากชัน้ 1 ไปยังชัน้ 89 เพียง 37 วนิาทเีท่านั้น 
(ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัว๋ส าหรบัขึน้ชมววิบนช ัน้ 89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ถงึเวลาอันสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับ
ประเทศไทย 

12.05 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิ AIR ASIA  เทีย่วบนิที ่231 
15.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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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 

  

หมายเหต ุ:  

- เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ 

หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงั

จากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิที่

ไมเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

- ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเทีย่ว  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม

ทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่ ี

การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้    

- ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวั

ออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

 

 

 

 

 

 

ส าคญั   โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 

6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม

เจา้หนา้ที ่ 

**ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบั

ใชว้ซีา่ ทางบรษิทัขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** 

**ทา่นทีเ่คยถกูปฎเิสธการเขา้ประเทศไตห้วนั ตอ้งท าการยืน่วซีา่เองทางบรษิทัไม่

รบัผดิชอบในยืน่วซีา่** 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ประเทศไทย และไตห้วนั ไมอ่นุญาตใหอ้อกจาก

ประเทศไทย หรอื เขา้ประเทศไตห้วนั ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษิทัไม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้และไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ** 



 

 

 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศส าหรับชาวตา่งชาต ิส าหรับประเทศทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

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

× หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลไตห้วันบังคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

× ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาและการกกัตวัในกรณีทีผ่ลตตรวจโควดิเป็นบวก 

× ไม่รวมค่าเปลีย่นแปลง/ ค่าเลือ่นต ัว๋เครือ่งบนิ ไฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศในกรณีที่

ผลตตรวจโควดิเป็นบวก หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง 

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

 

 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• 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 

  

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   



 

 

 

✓ เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด  

✓ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณา
สอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

✓ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิด ขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตาม
จำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

 

 

 

1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์  (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทางที่ไต้หวัน) 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
ตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกอง
ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ 
และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/ท่าน/วัน 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สสามารถให้บริการวันละ 11 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจาก
ทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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