
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15120 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ลอ่งเรือชมความงามทะเลสาบสริุยนัจนัทรา | หมูบ้่านโบราณจิ่วเฟ่ิน | ถ่ายรูปคู่ ตกึ TAIPE 101  
ช้อปปิง้ซีเหมนิติง | ช้อปปิง้ตลาดกลางคืนซื่อหลนิ | เมนพูิเศษ สกีุไ้ต้หวนั  

นํา้หนกักระเป๋าท่านละ 30 กก. บริการอาหารบนเคร่ืองทัง้ไปและกลบั 
 

เดนิทาง กันยายน 2562  

ราคาเพยีง 16,999.- 

เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน 4 วัน 3 คืน  



 
 

  

 

 

 

 

วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบนิเชียงใหม่)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (BR285 : 11.30-16.30) ไทเป-ซีเห
มินตงิ-เข้าที่พัก 

09.00 น. 
 

คณะพร้อมกนัที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน EVA AIR (BR)  โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ *  

[สาํคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
11.30 น. 

 
ออกเดินทางสูก่รุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) เที่ยวบินที่ BR258 (นํา้หนกักระเป๋า 30 kg. และมีอาหาร
บริการบนเคร่ือง) 

16.30 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนดั
หมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว หลงัจากนัน้นํา
ทา่นเดินทางสูเ่มืองไทเป 

ค ่า รับประทานอาหารคํ่าแบบกลอ่ง (McDonald’s) 
ให้ทา่นได้  ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถือวา่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ที่ยอดนิยมที่สดุของไต้หวนัเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกบั
เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและ
รองเท้าก่ีฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิง้อย่างเดียว ยงัมีร้านอาหารเยอะแยะ
มากมายให้ทา่นได้เลอืกรับประทาน แนะนําวา่พลาดไมไ่ด้กบัเมน ูนํา้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตํารับของเมนู
นีอ้ยูท่ี่ซีเหมินติงนี่เอง 

ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Orange Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ 2 
หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสัปปะรด–
ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เกต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1  เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่-ไต้หวนั(สนามบินเถาหยวน) (BR285 : 11.30-16.30) ไทเป-ซีเหมินตงิ-เข้าที่พกั 

วนัท่ี 2  หนานโถว–ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนั จนัทรา–วดัพระถงัซมัจัง๋–วดัเหวินหวู–่ร้านพายสปัปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต 
วนัท่ี 3 ไถจง–ไทเป–หมูบ้่านโบราณจ่ิวเฟ่ิน–ร้านเคร่ืองสาํอางค์– GERMANIUM SHOP–ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89)–ซื่อหลนิไนท์มาร์

เก็ต 

วนัท่ี 4  ไต้หวนั(สนามบินเถาหยวน)-เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ (BR257 : 07.15-10.30) 

 



 
 

 เดินทางสู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นําท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบ

สรุยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาบนํา้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุของไต้หวนัเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 
กิโลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์ คร่ึงลา่งเหมือนพระจนัทร์เสีย้วที่กําลงัประกบกนั
อยูแ่ละยงัเป็นตําแหนง่ฮวงจุ้ยทีดีมีมงักรล้อมรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรับพลงัมงักรที่สมบรูณ์ที่สดุของไต้หวนั  นําท่านนัง่เรือ
ยอร์ชแบบสว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้ 

จากนัน้นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมสัการพระทนต์(ฟัน) ของพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอญัเชิญมาจากชมพทูวีปและยงัเป็นจดุชมวิว
ทะเลสาบในมมุสงูอีกด้วย ทา่นจะได้ถ่ายรูปกบัมมุทีสวยที่สดุของทะเลสาบสริุยนั จนัทรา   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 จากนัน้นําท่านกราบไหว้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ี วดัเหวนิหวู ่เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจ้าแห่งความ

ซื่อสตัย์ และเทพเจ้าแหง่ความรักองค์ใหมล่า่สดุหรือที่เรารู้จกักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในด้านความรักที่วดัหลงซนั
ไทเป วดันีถื้อวา่เป็นจดุศนูย์รวมของเทพเจ้าสําคญัที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทกุความปรารถนาที่วดันี ้สิ่งที่น่าสนใจยงัไม่หมด
แคน่ีย้งัมีสงิโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญดอลลา่ร์ไต้หวนัเป็นฉากหลงัให้ทา่นได้ถ่ายรูปคู่อีก  
 

 
 

นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็

วา่ได้ แนะนําให้ทา่นซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)  นําท่าน ชอ้ป

ป้ิงตลาดกลางคนื ของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้าน
เคร่ืองสําอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสือ้ผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทัง้ยี่ห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง ให้ท่านได้เลือกแวะ ซือ้ 



แวะชมตามใจชอบ หากทา่นใดไมใ่ช่ขาช้อปปิง้ก็ไมต้่องกลวัเบื่อเพราะตลาดแหง่นีย้งัเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทาน
เลน่หรือทานจริงจงัแหลง่ใหญ่ที่สดุของไถจงอีกด้วย 

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Orange Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 
ไถจง–ไทเป–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน–ร้านเคร่ืองส าอางค์– GERMANIUM SHOP–ตกึไทเป 101 
(ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เกต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เวลา นําทา่นออกเดินทางสู ่เมอืงไทเป เมืองหลวงของ ทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางก่อนขึน้เขาไป

ยงัหมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินทา่นจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแหง่แรกของไต้หวนัท่ีสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ชิง  ในอดีตที่จ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทอง
ที่มีช่ือเสยีงตัง้แตส่มยักษัตริย์กวงสวี ้  สมยัราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที่นี่ แต่ในยคุ ปัจจุบนันีท้ี่หมู่บ้านจ่ิว
เฟ่ินเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือที่เราเข้าใจกนัง่ายๆ คือหมู่บ้าน 
OTOP ของไต้หวนันัน่เองและที่น่ียงัมีโลเคชัน่ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนได้รับคดัเลือกเป็นสถานที่ถ่าย
ทําซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไต้หวนัและการ์ตนูแอนิเมชัน่ของญ่ีปุ่ นที่ฉายทัว่โลกอย่างเร่ือง SPIRITED AWAY  ทําให้ผู้คนทัว่โลกเห็นฉาก
ความสวยงามของหมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินจากการ์ตนูเร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแหง่หนึง่ของ
ไต้หวนั  
*** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถ

เป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ข ึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่

และเพิม่ประสบการณ์การน ัง่รถเมลข์องไตห้วนั *** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Takao (ชาบูสไตล์ไต้หวัน 1 เช็ต/ท่าน) 
 ไต้หวนั  นําท่านช้อปปิง้ รา้นเครือ่งส าอางค ์COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองสําอางช่ือดงัของไต้หวนั 

มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้  แวะช้อปปิง้ ศนูย ์GERMANIUM ท่ีขึน้
ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ท่ีมีคุณสมบตัิ ทําให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย
ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ท่ีเป็นอญัมณีลํา้คา่ท่ีมีอยูเ่พียงไมก่ี่ท่ีในโลก 

นําคณะท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ข ึน้ตกึชมววิช ัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตึกท่ีมี
ความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งเป็นความสูงอนัดบั 5 ของโลก (อนัดบัในปี 2016) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมี
จดุชมวิวท่ีสงูติดอนัดบัโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปคูก่ับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวนัอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้ม
ขนาดใหญ่หนกักวา่ 900 ตนั ทําหน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ท่ีมีความเร็วท่ีสดุใน
โลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาที  สว่นด้านลา่งของตกึเป็นห้างสรรพสินค้า ท่ีรวบรวมร้านค้าแบรนด์

ดงัระดบัโลกไว้มากมาย หลงัจากนัน้นําท่านช้อปปิง้ ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดยามค่ําคืนท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในไทเป ให้ทา่นซือ้สินค้าพืน้เมือง อาหาร หรือสินค้าท่ีระลกึ อิสระตามอธัยาศยั 



 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Orange Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 ไต้หวัน(สนามบนิเถาหยวน)-เชียงใหม่(สนามบนิเชียงใหม่) (BR257 : 07.15-10.30) 
เช้ามืด บริการปลกุทา่น เช็คเอาท์ออกจากที่พกั  นําทา่นออกเดินทางไป สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน 

บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น า้ผลไม้) 
07.15 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู ่เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR257  

(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

10.30 น. เดินทางถงึ สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

   

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 06-09 กนัยายน 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 4,500 

วนัท่ี 28 ก.ย.-01 ต.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 4,500 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 6,900 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 
1,000 เหรยีญ/ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ
และฤดกูาล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.        ชําระเงินมดัจําคา่ทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่สําเนา

หน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 



4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

5. อตัราคา่บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหนงัสอืเดินทางประเทศไทย, ชาวตา่งชาติโปรดสอบถามอตัราคา่บริการกบัเจ้าหน้าที ่และไมร่วมคา่
วีซา่สาํหรับตา่งชาติและลกูค้าเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซา่เอง บริษัททวัร์สามารถแนะนําการยื่นวีซา่ได้ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ต้องนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

7. การยกเลกิการเดินทาง 
 7.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 7.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

7.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
7.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจําที่นัง่

กบัสายการบินและคา่มดัจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือ ค่า
ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **สาํคญั!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางไปตา่งประเทศโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและตา่งประเทศ ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลกูค้า
ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหวัหน้าทวัร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้
ทัง้สิน้** 

7.6 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ย
ที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงิน 500 NTD/ทา่น/ร้าน 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน* 
2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 



1. ค่าทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขอวีซ่าไต้หวันตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
3. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน (เด็กผู้ใหญ่เก็บเท่ากัน) 
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 15 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณุสมบตักิารเขา้เมอืงไตห้วนั (ส าหรบักรณีการเขา้เมอืงไตห้วนัตาม

มาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในเมอืงไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย 

และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมอืง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 14 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากเมอืงไตห้วนั หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลา

ของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืง และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธ

ไมใ่หเ้ขา้เมอืง 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วนัใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมอืงไตห้วันใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้

ในเมอืงไตห้วนัไมเ่กนิ 14 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ

หรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่

เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ เมอืงไตห้วนั 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิ

และเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของไตห้วัน** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากเมอืงไตห้วัน  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักใน

เมอืงไตห้วนั  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในเมอืงไตห้วนั 

(เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในเมอืงไตห้วัน 


