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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

กรุงเทพฯ – สนำมบินเถำหยวน  
28 ก.ค. 66 (CI838 : 08.35-13.15)                    
11 ส.ค. 66 (CI834 : 11.00-15.40)                      
– ไถจง –  เฟิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต 

X   
  Stay Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 

2 
ไถจง – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ 
– วัดเหวินหวู่ – โรงงำนผลิตชำ – อนุสรณ์สถำน
เจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนทม์ำรเ์ก็ต    

  X   Yidear Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 

3 

อุทยำนเย๋หล่ิว – หมู่บ้ำนจิ่วเฟ่ิน – ถนนโบรำณสือ
เฟิน (ฟรี!!! ค่ำโคม 1 โคม / 4 คน) – ศูนย์เจอเม
เนียม – ร้ำนขนมพำยสับปะรด –  ชมตึกไทเป 101 
(ไม่รวมค่ำขึน้ตึก) – ช้อปป้ิงซีเหมินติง 

  X 
  Yidear Hotel 
หรือเทียบเท่ำ 

4 
วัดหลงซำนซื่อ – สนำมบินเถำหยวน – กรุงเทพฯ  
(CI835 : 13.35-16.20)   X  

      รหสัโปรแกรม : 27485 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม)
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 
พีเรียดเดินทำงวันที ่28 กรกฎำคม 2566 

05.30 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 8 
เคาน์เตอร ์S สายการบิน CHINA AIRLINE (CI) โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากทางบรษิทัฯ คอยตอ้นรบั และอ านวย
ความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดนิทาง 
**ส าคญัมาก !! ประเทศไต้หวนัไม่อนุญาตให้น าเน้ือสตัว์เข้าไต้หวนัทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรบั

และจบั** 
08.35 น.  เหนิฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE เที่ยวบนิที่ 

CI838   
  (บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั ซึ่งเป็นเกาะที่มพีื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตัง้อยู่ห่างจากชายฝัง่ด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
พีเรียดเดินทำงวันที ่11 สิงหำคม 2566 

08.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน้  4 ประตู 8 
เคาน์เตอร ์S สายการบิน CHINA AIRLINE (CI) โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากทางบรษิทัฯ คอยตอ้นรบั และอ านวย
ความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดนิทาง 
**ส าคญัมาก !! ประเทศไต้หวนัไม่อนุญาตให้น าเน้ือสตัว์เข้าไต้หวนัทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรบั

และจบั** 

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน 1,200  บำท *** 
ค่ำทปิหัวหน้ำทัวรข์ึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 

 
 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – สนำมบินเถำหยวน – ไถจง –  เฟิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต 

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้
ล่องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึ่งมีทวิทัศนร์ำวกับภำพวำดพู่กันจีน 
ชมตึกไทเป 101 มีควำมสูงถึง 508 เมตร ได้รับกำรออกแบบโดยวิศวกรชำวไต้หวัน 
อุทยำนธรณีเย่หล่ิว เป็นหน่ึงในสถำนทีท่่องเทีย่วทำงธรรมชำติยอดนิยมของไต้หวัน 
หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเทีย่วที่ห้ำมพลำด ปล่อยโคมลอยทีสื่อเฟ่ิน 
ช้อปป้ิงกันให้จุใจ  เฟิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต  ซื่อหลินไนทม์ำรเ์ก็ต  ซีเหมินติง  
เมนูพิเศษ !! ...อำหำรทะเลสไตลไ์ต้หวัน, ชำบู ชำบู สไตลไ์ต้หวัน 
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11.00 น.  เหนิฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE เที่ยวบนิที่ 
CI834   

  (บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
15.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั ซึ่งเป็นเกาะที่มพีื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่าตัง้อยู่ห่างจากชายฝัง่ด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองไถจง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของไตห้วนัเป็น
เมืองที่เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา  

ค ่ำ       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เฟ่ิงเจี่ยไนทม์ำรเ์ก็ต เป็นตลาดคนเดินมีรา้นคา้ครบครนัจ าหน่ายสินคา้ และ
อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน เมนูที่ขึน้ชื่อของที่นี่ไดแ้ก่ ชานมไข่มุก อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้หาสินคา้ต่างๆ 
พรอ้มชมวิถีชีวิตของชาวไตห้วนั  

    พักที ่ Stay Hotel หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

วันทีส่อง      ไถจง – ผูหล่ี – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ – วัดเหวินหวู่ – โรงงำนผลิตชำ – อนุสรณส์ถำน 
               เจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนทม์ำรเ์ก็ต    
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองผูหล่ี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางภาคกลางของไตห้วนั เป็น
เมือง อตุสาหกรรมและเมืองท่าเรือที่ส  าคญัของไตห้วนัรองลงมาจากเกาสง  และเป็นเมืองที่ไดช้ื่อว่าน่าอยู่ที่สดุ
ในไตห้วนั จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ
ประกอบกับมีทัศนียภาพของน า้และภูเขาที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเขา้ไปชมความ
งดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านนมสัการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอ ูณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจา้แห่งภมูิปัญญาและ
เทพเจา้แห่งความซื่อสัตย ์และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ดา้นหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ลา้นเหรียญ
ไตห้วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย พาท่านเยี่ยมชม โรงงำนผลิตชำ ชาที่ขึน้ชื่อที่สดุของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคณุช่วยละลายไขมนั ปลกู

บนเขาในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน า้ทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซือ้กลบัเป็นของฝาก 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ไทเป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของไตห้วันและเป็น
ศนูยก์ลาง ทางดา้นต่างๆ ของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวฒันธรรม เมืองไทเป
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ตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมืองหลวงที่มีการ
เติบโตเร็วมาก  จากนัน้น าท่านชม อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพื่อเป็นการร  าลึกและ
เทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน ้าเงินแบบ
สถาปัตยกรรมแบบจีน ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตัรุสัเสรีภาพ มีบนัไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากบัอายุของ
ท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสมัฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ยิม้แยม้
ต่างจากรูปป้ันของท่านในที่ อ่ืนๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงด้านในหลังจะมี
ขอ้ความปรชัญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จรยิธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
  น าท่าน อสิระช้อปป้ิง ซ่ือหลินไนท์มารเ์กต็ เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดของเมอืง

ไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลกัๆ คอืโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมกัจะเป็นร้านอาหารและขนมมีทัง้
แบบแผงลอยและทีเ่ป็นรา้นเลก็ๆ เกอืบ 500 รา้นคา้ ทีเ่น้นขายอาหารแบบทอ้งถิน่ของไต้หวนัสไตล ์Street 
Food ต่างๆ เช่น ปลาหมกึย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ขา้วขาหม,ู และเครื่องดื่มสไตลไ์ตห้วนัต่างๆ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   พักที ่ Yidear Hotel หรือเทยีบเท่ำ 
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เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเย๋หล่ิว อุทยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มีลกัษณะ
พืน้ที่เป็นแหลมยื่นไป ในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง
ลกัษณะต่าง ๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ...อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 
บ่ำย  น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ จิ่วเฟ่ิน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในการจับจ่ายซือ้ของกินที่แปลกตา อีกทัง้ยังมีบัวลอย 

เผือกที่โด่งดังที่สุดในไตห้วัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดัง้เดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซือ้กลบัมาเป็นของ
ฝากได ้นอกจากนีย้งัมีสินคา้อีกมากมายท่ีท าใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินที่ยาวที่สดุในหมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน  





 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ำม      อุทยำนเย๋หล่ิว – หมู่บ้ำนจิ่วเฟ่ิน – ถนนโบรำณสือเฟิน (ฟร!ี!! ค่ำโคม 1 โคม/ 4 คน) – ศูนยเ์จอเม 
         เนียม – ร้ำนขนมพำยสับปะรด –  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก) – ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง 
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  น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบรำณสือเฟ่ิน (Shifen Old Street) เป็นชุมชนเล็กๆ ริมทางรถไฟสายเก่าของสาย
รถไฟผิงซี (Ping xi Line) ถนนแห่งนีเ้ป็นชุมชนเก่าแก่ที่เมื่อก่อนเป็นเสน้ทางล าเลียงถ่านหินสมัยที่ญ่ีปุ่ นยึด
ครองไตห้วัน นักท่องเที่ยวนิยมมาปล่อยโคมลอยกระดาษ เมื่อซือ้โคมไฟก็มีการเขียนความปรารถนาที่จะ
อธิษฐานและปล่อยขึน้ทอ้งฟ้า และสนุกกบัการเดินเลน่ไปตามรางรถไฟ มีรา้นอาหารและโปสการด์ใหเ้ลือกซือ้ 
รา้นขายงานฝีมือผลิตภณัฑโ์คมไฟ (ฟร!ี!! ค่ำโคม 1 โคม/ 4 คน 
 

 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศูนยส์ร้อยสุขภำพ (Germanium Power Center) เป็นศนูยเ์ครื่องประดบัที่ท าจาก
เจอรเ์มเนียมเพื่อสขุภาพ ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดขอ้ ไมเกรน ปวดกลา้มเนือ้ ปวดขอ้ และ
ยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย เจอรเ์มเนียมถือเป็น
เครื่องประดบัล า้ค่าของไตห้วนัมาตัง้แต่โบราณจนถึงปัจจุบนั นอกจากนัน้ยงัมี หยกไตห้วนั (หยกตาแมว) และ
ปะการงัแดง จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชิมและเลือกซือ้ขนมยอดนิยมของไตห้วนั จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชิมและเลือก
ซือ้ขนมยอดนิยมของไตห้วัน ร้ำนขนมพำยสับปะรด ชื่อดังเพื่อใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากอันขึน้ชื่อของ
ไตห้วัน  จากนัน้น าท่านสมัผัสสญัลกัษณแ์ห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึน้ตึก) มีความสูงถึง 
508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมของเอเชียตะวนัออกแบบดัง้เดิมกบัสถาปัตยกรรมแบบไตห้วนั โดยผสมผสานสญัลกัษณอ์นัเป็น
มงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อใหเ้ขา้กนักบัเทคโนโลยีล  า้ยุคไดอ้ย่างลงตัว ตวัอาคารมองดูคลา้ย
ปลอ้งไผ่ 8 ปลอ้งต่อกัน ตึกไทเป 101 มีทัง้หมด 101 ชัน้ตามชื่อและชัน้ใตดิ้นอีก 5 ชัน้ ที่ชัน้ 1-5 จะเป็นส่วน
ของหา้งสรรพสินคา้ที่ขายของแบรนดเ์นม รา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ 
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ค ่ำ อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน 
  น าท่าน อิสระช้อปป้ิงซีเหมินติง หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทัง้สินคา้แฟชั่น

เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แต่ในสว่นของราคาที่ประเทศ ไตห้วนั ถือว่าถกูที่สุดใน
โลก อีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได ้คือการชิมอาหารไตห้วนัแสนอร่อย เนื่องจากท่ีนี่มีรา้นอาหารชื่อดงัมากมาย ใหเ้รา
ไดช้ิมอาหารอรอ่ยตลอดเสน้ทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   พักที ่ Yidear Hotel Hotel หรือเทยีบเท่ำ 
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เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่วัดหลงซำนซื่อ เป็นหนึ่งในวดัที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตัง้อยู่
ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 แต่เดิมสรา้ง
ขึน้เพื่อสกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆ ตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 
องคท์ี่ดา้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เต๋า และขงจื๋อ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ที่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง  เทพ เจา้
กวนอเูรื่องความซื่อสตัยแ์ละหนา้ที่การงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ที่เชื่อกนัว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ย
แดงใหส้มหวงัดา้นความรกั 

 
   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนำมบินเถำหยวน 
13.35 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI835  

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
16.20 น.  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**     

วันทีส่ี่      วัดหลงซำนซื่อ – สนำมบินเถำหยวน – กรุงเทพฯ  
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อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

28-31 กรกฎำคม 2566 29,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 15,999 บำท / ท่ำน 

11-14 สิงหำคม 2566 29,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 15,999 บำท / ท่ำน 

 

        

 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่12 มี.ค. 66 เป็นเงนิ 3,270 บำท**   

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบรษิัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสรมิ
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สมัภาระติดตัวขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนักตอ้งไม่เกิน 7 
กิโลกรมั 

7. ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อา
ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
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1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ในกรณีที่ประเทศไตห้วนัตอ้งใหต้รวจ 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์และคนขบัรถ รวม  1,200  บาทต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์

ขึน้อยู่กับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสรจ็ที่ถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำไต้หวันส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
8. ตามนโยบายของไตห้วนัร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองไตห้วนัเพื่อโปรโมทสินคา้พืน้เมือง ในนามของรา้นขายสินคา้พืน้เมือง 
คือ ใบชา,เจอร์เมเนียม, พายสับปะรด,ร้านคอสเมติค  ซึ่งจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร ์
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นขายสินคา้พืน้เมืองทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่
ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคับใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นทุกเมือง 
หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวน
เงิน 5,000 NTD /ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
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** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 
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หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
 
 
 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

