
 

 

 

 
 

ไตห้วนั  4 วนั 3  คนื 

ซุปตาร.์.. TAIWAN สวยสบั ฉบบัตวัมมั!!   

  

      รหสัโปรแกรม : 27519 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 น ัง่กระเชา้ชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา และ เทีย่วเลน่ใน หมูบ่า้นเกา้ชนเผา่ 
 เช็คอนิสดุชดิที ่เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน   
 ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่กบัสนิคา้แบรนดเ์นมที ่Gloria Outlet  

 พเิศษ... บนิโดยสายการบนิ FULL SERVICE   
 พเิศษ... พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว และ โรงแรมน า้พรุอ้น 1 คนื 

“น า้ดืม่บรกิารบนบสัวนัละ 1 ขวด” 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

27 – 30 เมษายน 2566 24,888 6,500 

11 – 14 พฤษภาคม 2566 24,888 6,500 

25 – 28 พฤษภาคม 2566 23,888 6,500 

08 – 11 มถินุายน 2566 23,888 6,500 

22 – 25 มถินุายน 2566 25,888 6,500 

06 – 09 กรกฎาคม 2566 23,888 6,500 

20 – 23 กรกฎาคม 2566 24,888 6,500 

03 – 06 สงิหาคม 2566 24,888 6,500 

17 – 20 สงิหาคม 2566 24,888 6,500 

31 สงิหาคม – 03 กนัยายน 23,888 6,500 

14 – 17 กนัยายน 2566 23,888 6,500 

28 กนัยายน – 01 ตลุาคม 2566 25,888 6,500 

12 – 15 ตลุาคม 2566 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต, วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

25,888 6,500 

26 – 29 ตลุาคม 2566 25,888 6,500 

ไตห้วนัหา้มน าเขา้หรอืน าสง่กญัชา กนัชง หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีารสกดัจากกญัชา

หรอืกนัชงมาไตห้วนั (หากฝ่าฝืน มโีทษตามกฎหมายไตห้วนั มโีทษสงูสดุจ าคกุ

ตลอดชวีติ หรอืจ าคุกสบิปีขึน้ไป ปรบัไมเ่กนิ 15 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั) 

 

ราคาไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ (ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

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



 วนัแรก       กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงเถาหยวน  

  เมอืงเถาหยวน –  เมอืงไถจง – ตลาดกลางคนืเฟ่ิงเจีย่     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิทีเ่คานเ์ตอร ์W กอ่นน า
ทา่นไปเช็คอนิ ทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิ CHINA AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีม
เอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

10.55 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิมืองเถาหยวน โดยสายการบนิ CHINA 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI834 

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

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไถจง ตัง้อยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับที ่3 
ของมณฑลไตห้วัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ช ัว่โมง) น าท่านเดนิทางสู่ ตลาด
กลางคนืเฟ่ิงเจีย่ (Feng Chia Night Market) ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ไตห้วัน มคีวามน่าสนใจอยู่ทีค่วามเป็นทอ้งถิน่ และของกนิต่างๆ ทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหาร
นานาชาตสิไตล ์Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้นักท่องเที่ยวและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มีสิง่ที่
น่าสนใจส าหรับทกุวัย  เชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูบฟุเฟต ์ชาบ ูชาบ ู (1) 

ทีพ่กั TAICHUNG GOGO HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

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 

BKK TPE 

 

สายการบนิ  CHINA AIRLINES 

กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น า้หนกั 20 กก.ขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กก./ทา่น 

 

ขาไป 

ขากลบั 

เทีย่วบนิ ออก ถงึ 

CI834 10.55 15.20 

CI835 13.50 16.40 
BKK 



 วนัทีส่อง      กระเชา้ชมววิทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – หมูบ่า้นเกา้ชนเผา่ – ชมิชาอูห่ลง - เมอืงเถาหยวน 

  GLORIA OUTLET -แชน่ า้พุรอ้นภายในหอ้งพกั 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนานโถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) 

น าทา่น กระเชา้ชมววิทะเลสาบสุรยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่
ทีส่ดุในไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเมอืงหยชู ีมณฑลหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วัน ตัง้อยูส่งู
เหนือกวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 748 เมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมดกวา่ 5.4 ตารางกโิลเมตร ลอ้มรอบไป
ดว้ยเทอืกเขาสงูใหญ ่มคีวามสงูตัง้แต ่600 - 2,000 เมตร สลับกนัไปจนเกดิเป็นววิทวิเขาที่
สวยงาม จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน” จดุเดน่คอืพืน้น ้าสฟ้ีาอม
เขยีวสอ่งประกายอยา่งสวยงาม เมือ่
มองในมมุสงู ทางดา้นฝ่ังตะวันออกมี
ลักษณะคลา้ยกบัพระอาทติย ์และ
ทางดา้นตะวันตกจะคลา้ยกบัพระจันทร์
เสีย้ว โดยมเีกาะลาล ูเป็นตัวแบง่อาณา
เขตอยูต่รงกลาง จนกลายเป็นทีม่าของ
ชือ่ ทะเลสาบสรุยิันจันทรา นอกจาก
ทวิทัศนธ์รรมชาตทิีส่วยงามแลว้ 
บรเิวณรอบๆ ทะเลสาบยังรายลอ้มไป
ดว้ยวัดวาอารามนอ้ยใหญ่ทีส่วยงามอกี
หลายแหง่ สถานทีแ่หง่น้ีจงึนับเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วสดุโรแมนตกิยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกและคูร่กัชาวไตห้วันเป็นอยา่ง
มาก 

น าทา่น หมูบ่า้นเกา้ชนเผา่ หรอื หมูบ่า้นวฒันธรรมชนเผา่ อะบอรจินิ ฟอรโ์มซาน 
(Formosan Aboriginal Culture Village) ตัง้อยูใ่กลก้บัทะเลสาบสรุยิันจันทรา (Sun Moon 
Lake) มณฑลหนานโถว (Nantou County) ครอบคลมุพืน้ทีก่วา้ง 62 เฮกตารห์รอืราวๆ  400 
ไร ่ถอืเป็นสวนสนุกทีม่ขีนาดใหญม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของไตห้วัน รวมทัง้เป็นแหลง่ศกึษาวถิชีวีติ
ของชนเผา่ดัง้เดมิและความอดุมสมบรูณ์ของประเพณีพืน้เมอืงของไตห้วัน ไปพรอ้มกบัใหท้ัง้
ความบันเทงิและความตืน่เตน้จากเครือ่งเลน่ตา่งๆ ของสวนสนุกเหมาะส าหรับผูเ้ขา้ชมทกุเพศ
ทกุวัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนูปลาประธานาธบิด ีณ ภตัตาคาร (3) 

 น าทา่นแวะ ชมิชาอูห่ลง (Wolong Tea) ชาไตห้วัน
แท ้ๆ  ทีจ่ะนยิมปลูกกันมากทางแถบอารซีัน ดว้ยสภาพ
อากาศบนพืน้ทีส่งูและอากาศทีเ่ย็นตลอดปีของทีน่ี่ท า
ใหช้าทีน่ี่มรีสชาตดิกีลมกล่อม และพันธุช์าของทีน่ี่ยัง
เป็นพันธุช์าทีน่ ามาปลูกในประเทศไทยทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยอกีดว้ย อสิระชมิชาและเลอืกซือ้เป็น
ของฝากตามอัธยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเถาหยวน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ
รนดเ์นมที่ GLORIA OUTLET เป็น OUT LET MALL ขนาดใหญ่ เอาทเ์ล็ตที่ยิง่ใหญ่ที่สุดใน
ไตห้วันและภูมภิาค มรีา้นคา้ทัง้หมด 285 รา้น สว่นใหญ่จะเป็นแบรนดด์ัง เชน่ Armani, Coach, 
Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph 
Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยราคา
สนิคา้ทีถ่กูกวา่ราคาตลาดทั่วไปกวา่ 35% – 70% 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัที ่GLORIA OUTLET  

ทีพ่กั โรงแรม NTP HOT SPRING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 อสิระใหท้กุทา่นไดแ้ชน่ า้พุรอ้นภายในหอ้งพกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 วนัทีส่าม    ขนมพายสบัปะรด – ทา่เรอืประมงเจิง้ปิน – เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน –  อทุยานเหยห่ลิว่  

  ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ) - ยา่นซเีหมนิตงิ   

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 น าทกุทา่นแวะชมิ ขนมพายสบัปะรด ขนมทีถ่อืไดว้า่มแีหลง่ก าเนดิมาจากเกาะไตห้วัน เน้ือ

แป้งหอมเนยหอ่หุม้แยมสบัปะรด รสชาตมิคีวามหวาน และความมันของเนยเล็กนอ้ย ผสมกบัรส
เปรีย้วของสบัปะรด ท าใหม้รีสชาตทิีก่ลมกลอ่มจน
เป็นทีน่ยิม ดว้ยรสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืน
ใคร ท าใหข้นมพายสบัปะรดเป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของ
เกาะไตห้วัน ไมว่่าใครทีไ่ดม้าเยอืนก็ตอ้งซือ้เป็น
ของฝากตดิมอืกลับบา้น นอกจากขนมพายสบัปะรด
แลว้ ยังมขีนมอกีมากมายใหเ้ลอืกชมิ และเลอืกซือ้ 
เชน่ ขนมพระอาทติย ์ ขนมพายเผอืก เป็นตน้ อสิระ
ใหท้กุทา่นเดนิเลอืกซือ้ขนม  

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบับา้นสสีนัสดใสรมิ ทา่เรอื
ประมงเจิง้ปิน (Zhengbin Fishing Port) หรอื “บู
ราโนแหง่ไตห้วัน” เป็นทา่เรอืทีม่คีวามเกา่แกแ่หง่หนึง่ของไตห้วัน ตัง้อยูเ่มอืงจหีลง สรา้งขึน้
โดยชาวญีปุ่่ น และเป็นทา่เรอืประมงทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วัน สมัผัสวถิชีวีติพืน้บา้นและสถานที่
พักผอ่นหยอ่นใจของชาวไตห้วัน 

 

 

 



น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ตั ้งอยู่บนเขา ทัศนียภาพ
สวยงาม ดา้นหลังเป็นภูเขา ดา้นหนา้เป็นววิทะเลจหีลง แต่เดมิเคยเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทีโ่อบลอ้ม
ดว้ยทวิเขา และมองเห็นทอ้งทะเลอยู่ลบิๆ หมู่บา้นแห่งน้ีอดตีเคยเป็นเหมอืงทองค าทีม่ชี ือ่เสยีง
ตัง้แต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี ้แห่งราชวงศช์งิ โดย
ตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ. 1890 ไดม้กีารส ารวจพบแร่
ทองค า ญี่ปุ่ นที่ เ ป็นผู ค้ รอบครองไตห้วัน
ขณะนัน้ ไดเ้นรมติใหท้ีน่ี่เป็นเหมอืงทอง โดย
ใชแ้รงงานหลักคอืเชลยศกึ ซึง่น ามาซึง่ความ
มั่งคั่งและคกึคักใหก้ับเมอืง แต่เมือ่แร่ทองค า
ร่อยหรอ จนบรษัิทเอกชนของไตห้วันทีม่ารับ
ช่วงต่อในช่วงปี ค.ศ. 1987 ตอ้งประสบภาวะ
ขาดทุนจนตอ้งปิดกจิการไปในที่สุด จนเป็น
แรงบันดาลใจใหผู้ส้รา้งของญีปุ่่ นอยา่งสตดูโิอ
จบิล ิไดใ้ชเ้ป็นฉากหลังของหนังการต์ูนทีโ่ด่ง
ดังจนควา้รางวัลออสการ์มาครองในปี 2002 
กับเรื่อง  “SPIRIT AWAY” นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยอาคารโบราณยอ้นยุคอัน
เป็นเสน่หห์ลักของเมืองนี้ ทัง้สองขา้งทาง มีสนิคา้ขายอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ของที่ระลกึ 
อาหารทอ้งถิน่ ชดุเสือ้ผา้กีเ่พา้ รา้นอาหาร เป็นตน้  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย่หลิ่ว (Yehliu 

Geopark) มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล เป็นชายหาดที่มีชือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขด
หนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการ
กัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทราย
รูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้
เทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู  ้รังผึ้ง  ซึ่งมี
ชือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Power Center) เป็นศนูยเ์ครือ่งประดับ
ทีท่ าจากเจอรเ์มเนียมเพื่อสุขภาพ ชว่ยเรื่องของระบบไหลเวยีนโลหติ อาการปวดขอ้ ไมเกรน 
ปวดกลา้มเน้ือ ปวดขอ้ และยังสามารถดูดรังสีต่างๆ เช่น แสงจากทีวี หรือ รังสีจาก
โทรศัพทม์อืถอื ไดอ้กีดว้ย เจอรเ์มเนียมถอืเป็นเครือ่งประดับล ้าค่าของไตห้วันมาตัง้แต่โบราณ
จนถงึปัจจุบัน นอกจากนัน้ยังม ีหยกไตห้วัน (หยกตาแมว) และปะการังแดง ทีเ่ป็นของฝากขึน้
ชือ่ของไตห้วันและเป็นทีน่ยิมอยา่งมากในเอเชยี 

 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 ตกึน้ีถูกออกแบบโดยสถาปนคิชาวไตห้วัน 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 RIVER VIEW HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

 



 วนัทีส่ ี ่     วดัหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชก – ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน 

  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลงซาน (Longshan Temple) ชือ่ไทย จะชือ่ว่า วดัเขามงักร  ซึง่
เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุวัดหนึง่ในประเทศไตห้วัน ถกูสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1738 โดยชาวจนีผูอ้พยพมา
จากมณฑลฝูเจี้ยน และไดร้ับการบูรณะปฏสิังขรณ์หลายครัง้ตามกาลเวลา อีกทัง้เป็นสถานที่
ประดษิฐานสิง่ศักดิส์ทิธิ ์เทพเจา้องคต์า่งๆ กวา่ 165 องค ์อาท ิพระโพธสิตัวก์วนอมิพระประธาน
ของวัด เจา้แม่ทับทมิ เทพเจา้กวนอู เป็นตน้ ท่านสามารถขอพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภัย มี
ความสขุในชวีติครอบครัว ปลอดโรคภัย 

 น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) 
สถานทีท่ีถ่อืไดว้่าเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศอกีแห่งหนึง่ ตัง้โดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรภีาพ 
ถูกสรา้งเพื่อร าลกึและเทดิทูนถงึอดตีประธานาธบิด ีเจียง ไคเช็ค ผูน้ าทีไ่ดร้ับความเคารพและ
ศรัทธาจากคนไตห้วันมาอย่างยาวนาน สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเป็นลักษณะแบบจนี ตัวอาคาร
เป็นสขีาว ผนังท าดว้ยหนิอ่อนทัง้ 4 ดา้น หลังคาสนี ้าเงนิรูปทรง 8 เหลีย่ม ส่วนบนเป็นรูปทรง
พรีะมดิ ออกแบบตามหอฟ้าเทยีนฐานในกรุงปักกิง่ ประเทศจนี บันไดดา้นหนา้มทีัง้หมด 89 ขัน้
เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี ภายใน
อาคารจะมรีูปปั้นจ าลองของท่าน เจยีง ไคเช็ค 
ท า  ขึน้มาจากทองสัมฤทธิข์นาดใหญ่ในทา่น่ัง
ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปป้ันของท่านในที่
อื่ น ๆ  ซึ่ง จ ะมีทหารยืน เ ฝ้ าไว  ้2  นายอยู่
ตลอดเวลา ก าแพงดา้นหลังจะมปีรัชญาทีท่่าน
ใชใ้นการปกครองประเทศ 3 ค าคือ จรยิธรรม 
ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร์ และไฮไลท์
อกีอยา่งหนึง่คอื “พธิเีปลีย่นเวรทหาร” ซึง่มขี ึน้
ทกุๆ ตน้ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 16:00 น.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถงึเวลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับ
ประเทศไทย 

13.50 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดย สายการบนิ CHINA AIRLINES  
เทีย่วบนิที ่CI835  

16.40 น.     เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ 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 หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรือ

หลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต ่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 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

ส าคญั   โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 

6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม

เจา้หนา้ที ่ 

**ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาล

บงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษิทัขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** 

**ทา่นทีเ่คยถกูปฎเิสธการเขา้ประเทศไตห้วนั ตอ้งท าการเช็คสถานะและท าการ

ยืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ทางบรษิทัไมร่บัผดิชอบในการด าเนนิการยืน่และคา่ใชจ้า่ยใน

ยืน่วซีา่** 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ประเทศไทย และประเทศไตห้วนั ไมอ่นุญาตให้

ออกจากประเทศไทย หรอื เขา้ประเทศไตห้วนั ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษิทั

ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิขึน้และไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ** 



 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้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 ถกูปฏเิสธการออก หรอืเขา้เมอืง 

× คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ   คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 

 

 

 

 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 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   



 

 

✓ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร  ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีไ่ตห้วนั) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

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

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สสามารถใหบ้รกิารวันละ 11 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ่้ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

  



 

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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