
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15015 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน | ถา่ยรปูคู ่ตกึ TAIPE 101 | อนุสรณ์สถานเจยีง
ไคเชค็ 

ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ | ขอพรความรักวัดหลงซาน | เมนูพเิศษ สกุีไ้ตห้วัน  
น้ําหนักกระเป๋าทา่นละ 30 กก. บรกิารอาหารบนเครือ่งทัง้ไปและกลับ 

 

เดนิทาง กันยายน 2562  

ราคาเพยีง 14,999.- 

เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน ไทเป  
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน 3 วัน 2 คืน  



 

 
 

  

 

 

 

วนัที ่
1 

เชยีงใหม่(สนามบนิเชยีงใหม่)-ไตห้วนั(สนามบนิเถาหยวน) 
(BR285 : 11.30-16.30) ไทเป-ซเีหมนิตงิ-เขา้ทีพ่กั 

 

09.00 น. 

 

คณะพรอ้มกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร ์สายการบนิ EVA AIR (BR)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ 
*  
[สําคัญมาก!!  ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว ์หรอืเนื้อสัตวแ์ปรรูปเขา้
เมอืงไตห้วันหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรับได]้ 

11.30 น. 

 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วนั โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) เทีย่วบนิที ่
BR258 (น้ําหนักกระเป๋า 30 kg. และมอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

16.30 น. 
 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เมอืงไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ
ไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ หลงัจากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป 

 

ค า่ 
รับประทานอาหารคํา่แบบกลอ่ง (McDonald’s) 
ใหท้่านได  ้ ชอ้ปป้ิงย่าน ซเีหมนิตงิ ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สุดของ
ไตห้วันเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไตห้วัน หาก
เปรยีบเทยีบกบัเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้
และรองเทา้กี่ฬายี่หอ้ต่าง ๆ ยังมีสนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลือกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ไดม้ีแค่
สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน 
แนะนําว่าพลาดไม่ไดก้ับเมนู น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลซี ึง่ตน้
ตํารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Orange Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่
2 

รา้นพายสบัปะรด- ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้ 89)-รา้น
เครือ่งส าอางค-์ศนูยเ์จอมาเนีย่ม-วดัหลงซาน-อนุสรณ์สถาน
เจยีงไคเช็คหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน 

 
 

เชา้ 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืวา่เป็นขนมสญัลักษณ์ของไตห้วัน
เปรยีบเสมอืนขนมประจําชาตเิลยก็วา่ได ้แนะนําใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแกค่นทางบา้น
ห รื อ เ พื่ อ น ๆ  ( ข น ม พ า ย สั บ ป ะ ร ด , 
 ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) นําท่านถา่ยรูปกับ ตกึไทเป 101 ถอืว่าเป็นจุดแลนด์

เส้นทางการเดินทาง 

วันที ่1  เชยีงใหม(่สนามบนิเชยีงใหม)่-ไตห้วัน(สนามบนิเถาหยวน) (BR285 : 11.30-16.30) 

ไทเป-ซเีหมนิตงิ-เขา้ทีพ่ัก 

วันที ่2  รา้นพายสบัปะรด- ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89)-รา้นเครือ่งส าอางค-์ศนูยเ์จอมา
เนีย่ม-วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน 

วันที ่3  ไตห้วนั(สนามบนิเถาหยวน)-เชยีงใหม(่สนามบนิเชยีงใหม)่ (BR257 : 07.15-10.30) 

 



มารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มรีูปคู่กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่าน
มายังไมถ่งึไตห้วัน! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของ
ไตห้วัน เพราะตกึแหง่นีเ้ป็นตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาด
ใหญห่นักกวา่ 660 ตนัทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตวัตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิ
แผน่ดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ไว ้
ไดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ขึน้จดุชมววิชัน้ 89 
ราคา 600 NTD ) 
จากนัน้นําท่านชม รา้นเครือ่งส าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งสําอางชือ่
ดงัของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้
นําท่านแวะชม ศูนยเ์จอมาเนีย่ม (Germanium) ที่ข ึน้ชือ่เรื่องสรอ้ยขอ้มือ 
Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี่ยม ทีม่คีุณสมบัต ิทําให ้
เลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง 
ปะการังน้ําลกึทีเ่ป็นอญัมณีล้ําคา่ทีห่ายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Takao (ชาบูสไตลไ์ตห้วนั 1 เช็ต/
ทา่น) 

 นําท่านเดนิทางสูไ่ทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน นําท่านชมวดัหลงซาน หรอื เหมงเจยี 
หลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเปมอีายุ
เกอืบ 300 รอ้ยปีคนจนีชาวฝูเจี๊ยนชว่งปีค.ศ. 1738  เพือ่เป็สถานทีส่ักการะบูชาสิง่ศัก
สทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจนี มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพุทธของจนี
แตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน 
แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แมก่วนอมิเป็นหลัก แตก่็จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความ
เชือ่ของชาวจนีอกีมากกวา่ 100 องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ 
เชน่ เจา้แมท่ับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สตัยแ์ละ
หนา้ทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นเทพผูผู้กดา้ยแดง
ใหส้มหวังดา้นความรัก นําทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึ
อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 
2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นที่
สําคัญคือหอ้งแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธบิดีและคนใกลช้ดิรวมถงึ
รูปภาพของ ท่านมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมาดามของท่านเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้
ไม่ไดม้ีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชวีประวัตขิองท่านทัง้สองแต่ยังมีขา้วของ
เครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจําตําแหน่งทีจั่ดแสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้า่นได ้
เลอืกชมเลอืกถา่ยรปูพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกับสิง่เหลา่นี้ และอกี
หนึง่สว่นทีสํ่าคญัคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรปูปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดตีประธานาธบิดี
เจยีงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหล่าหทารทีแ่สดง
ความเคารพและภักดตี่อท่านอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค  นําท่านสู่  หมูบ่า้น
โบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทาง
รถไฟแห่งแรกของไตห้วันที่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์ชงิ  ในอดตีที่จิว่เฟ่ินเป็นแหล่ง
เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้  สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวน
มากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่แตใ่นยคุปัจจบุนันีท้ีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นทีม่กีารขายของ
พืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกันง่ายๆ 
คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ี่ยังมโีลเกชัน่ความสวยงามและโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนไดร้ับคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายทําซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วัน
และการต์นูแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทั่วโลกอย่างเรือ่ง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้น
ทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิว่เฟ่ินจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็น
สถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเชค็อนิหรอืถา่ยรูปอกีแหง่หนึง่ของไตห้วัน *** หมาย
เหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็น



รถเมลแ์บบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบคน
ทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน *** 

 

 
 
ค า่ 

 
รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Orange Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่
3 

ไตห้วนั(สนามบนิเถาหยวน)-เชยีงใหม่(สนามบนิเชยีงใหม่) 
(BR257 : 07.15-10.30) 

 
เชา้มดื 

บรกิารปลกุทา่น เชค็เอาทอ์อกจากทีพ่ัก  นําท่านออกเดนิทางไป สนามบนิเถาหยวน 
สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั 
บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 

07.15 น. อําลากรงุไทเป เดนิทางกลับสู ่เชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) 
โดยเทีย่วบนิที ่BR257  
(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

   

อตัราคา่บรกิาร : เชยีงใหมบ่นิตรง ไตห้วนั ไทเป 
หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน 

3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 
12 ปี 

พกักบัผูใ่หญ ่1 
ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่13-15 
กนัยายน 2562 

14,999 14,999 14,999 14,999 3,000 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 6,900 บาท 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 



 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ
รวม 1,000 เหรยีญ/ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพ
อากาศและฤดกูาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ชาํระเงนิมัดจําคา่ทัวร ์ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่
ไดร้ับเงนิคา่ทัวรแ์ลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน 
ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง หากไม่สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติ
ยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ให ้
ท่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้
เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิ
กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
5. อัตราค่าบรกิารนี้เฉพาะผูถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย, ชาวต่างชาตโิปรด
สอบถามอัตราค่าบรกิารกับเจา้หนา้ที่ และไม่รวมค่าวซีา่สําหรับต่างชาตแิละลูกคา้
เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรส์ามารถแนะนําการยืน่วซีา่ได ้
6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและ
มผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที่บรษัิทฯกําหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) 
เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
7. การยกเลกิการเดนิทาง 
 7.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 30 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 7.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 
10,000 บาท 
7.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บ
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
7.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็น
ตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอื ค่าทัวร์
ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
7.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั ้งไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้
เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่
จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทาง
ไปตา่งประเทศโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทย
และตา่งประเทศ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน
การตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางหัวหนา้ทัวร์ไม่สามารถใหค้วาม
ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 
7.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร 
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 
 
 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตาม
รายการทัวรข์า้งตน้ 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการ
บนิ* 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] หาก
ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัจะมกีารจดั
หอ้งพกัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมในล าดบัตอ่ไป ** 
3.ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวร์
ขา้งตน้ 
4.เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [30 กโิลกรัม] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 
1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท 
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพ
สามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลไตห้วนั
ประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในไตห้วนัไม่
เกนิ 14 วนั ถา้กรณีทางรฐับาลไตห้วนัประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขอวซีา่ไตห้วนัตามทีส่ถานทตูก าหนด) 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, 
คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
3. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,000 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 
(เด็กผูใ้หญเ่ก็บเทา่กนั) 
4.ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีาร
ปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อัน
เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิ
กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจาก
ความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของ
นักทอ่งเทีย่วเอง 



6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 

คณุสมบตักิารเขา้เมอืงไตห้วนั (ส าหรบักรณีการเขา้เมอืงไตห้วนัตาม

มาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในเมอืงไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย 

และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมอืง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 14 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากเมอืงไตห้วนั หรอืมไิดอ้ยูใ่น

ระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะ

ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วันใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานัก

ระยะสัน้ในเมอืงไตห้วนัไมเ่กนิ 14 วัน ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การ

ทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ เมอืงไตห้วนั 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋

เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของไตห้วัน** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากเมอืงไตห้วัน  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านัก

ในเมอืงไตห้วนั  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในเมอืงไตห้วนั 

(เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในเมอืงไตห้วัน 


