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อทุยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน | ถนนโบราณสือเฟ่ิน| ถ่ายรูปคู่ ตกึ TAIPE 101  
ชอ้ปป้ิงซีเหมินติง | รว่มส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ชมพลสุดุอลงัการ | เมนพูิเศษ สกีุไ้ตห้วนั  

เดนิทาง 30 ธันวาคม 62 - 2 มกราคม 63  

เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน สวัสดปีีใหม่ไทเป 4 วัน 3 คนื  
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น า้หนกักระเป๋าท่านละ 30 กก. บรกิารอาหารบนเครื่องทัง้ไปและกลบั 
 

 
 

  

 

 

 

 

วันที ่1 
เชียงใหม่(สนามบนิเชียงใหม่)-ไต้หวัน(สนามบนิเถาหยวน) (BR285 : 11.30-16.30) ไทเป-
เข้าทีพ่ัก 

09.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบิน 
EVA AIR (BR)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน *  
[ส  าคญัมาก!!  ไม่อนญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่า
ฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

11.30 น. 
 

ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) เท่ียวบินท่ี BR258 (น า้หนกั
กระเป๋า 30 kg. และมีอาหารบรกิารบนเครื่อง) 

16.30 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
(เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากท่านไดผ้่าน
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมอืงไทเป 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าแบบกลอ่ง (McDonald’s) 
ทีพ่ัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั EVER SPRING HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วันที ่2 
ร้านพายสับปะรด–GERMANIUM SHOP -วัดหลงซาน-อนุสรสถานเจยีงไคเช็ค-ตกึไทเป 
101 (ไม่รวมค่าขึน้ช้ัน 89)–ช้อปป้ิงซเีหมินตงิ-ร่วมส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชมพลุสุด
อลังการ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเลือกซือ้ของฝากท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนมสญัลักษณข์องไตห้วันเปรียบเสมือน

ราคาเพยีง  20,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1  เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่-ไตห้วนั(สนามบินเถาหยวน) (BR285 : 11.30-16.30) ไทเป-เขา้ที่พกั 

วนัท่ี 2  รา้นพายสบัปะรด–GERMANIUM SHOP -วดัหลงซาน-อนสุรสถานเจียงไคเช็ค-ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89)–ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ-
รว่มสง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหมช่มพลสุดุอลงัการ 
วนัท่ี 3 อทุยานแหง่ชาติเยห๋ลิว่-หมูบ่า้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน–ถนนโบราณสอืเฟ่ิน(ไมร่วมคา่ปลอ่ยโคม)-รา้นเครือ่งส าอางค–์ซื่อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัท่ี 4  ไตห้วนั(สนามบินเถาหยวน)-เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ (BR257 : 07.15-10.30) 
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ขนมประจ าชาติเลยก็ว่าไดแ้นะน าให้ท่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพาย
สบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้ น าท่าน ชอ้ปป้ิง ร้าน Germanium ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยขอ้มือ 
Germanium ท่ีประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแรก่อ้นธาตเุจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบตัิ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ 
เพ่ิมความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงัน า้ลกึท่ีเป็นอญัมณีล า้
ค่าท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีท่ีในโลก วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1738 ซึง่ถือไดว้า่เป็นวดัพทุธท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในไตห้วนัก็วา่ได ้ภายในวดัแห่งนีเ้ตม็ไปดว้ยรูปแบบของ
ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีต ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและเหล่าเทพเจา้ท่ีไดส้รา้งไว้
อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาไดย้ากในปัจจบุนั ในแต่ละวนัก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทกุมมุ
โลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายและ ส  าหรบัท่านท่ีตอ้งการขอพรเรื่องความรกั ขอดา้ยแดงเสริมดวง
ความรกัขอไดท่ี้น่ีกับองคเ์ทพเจา้แห่งความรกัหรือ ”เฒ่าจันทรา ต านานดา้ยแดงแห่งรัก” ซึงเป็น
สญัลกัษณท่ี์แสดงออกถงึคูแ่ท ้มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากของไตห้วนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Takao (ชาบูสไตลไ์ต้หวัน 1 เช็ต/ท่าน) 
 ท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือร  าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาใน

การสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตัว
อาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนท่ีส  าคัญคือหอ้งแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคน
ใกลชิ้ดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนี ้
ไม่ไดมี้แค่รูปภาพเท่านั้นท่ีเล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีขา้วของเครื่องใช้ เสือ้ผ้า 
รถยนตก์ันกระสนุประจ าต าแหน่งท่ีจดัแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟัง
เรื่องราวทางประวตัิศาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิ่งเหล่านี ้และอีกหนึ่งส่วนท่ีส  าคญัคือบริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูป
ป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปลี่ยนเวร
ของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค น าท่านถ่ายรูปคู่กบั 
ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบนัถือว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไม่มีรูปคู่กับตึก
ไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไตห้วนั ! .. โครงสรา้งของตึกนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้น
วิศวกรรมของไตห้วนั เพราะตกึแห่งนีต้กึท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่
หนกักว่า 660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดลุของตวัตึกไว ้และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและใน
อดีตยงัเคยสงูท่ีสดุในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ของไวไ้ดค้ือลิฟตท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลก (ไม่
รวมคา่ขึน้ลิฟทท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลกเพ่ือขึน้จดุชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) ใหท้่านได ้ช้อปป้ิงย่าน ซีเห
มนิตงิ ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ียอดนิยมท่ีสดุของไตห้วนัเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือ
สยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรยีบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์ินคา้
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ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้ก่ีฬาย่ีหอ้ต่าง ๆ ยงัมีสินคา้ย่ีหอ้ทอ้งถ่ินใหเ้ลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ไดมี้แค่สินคา้ชอ้ปป้ิง
อย่างเดียว ยงัมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้บัเมน ู
น า้แขง็ใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลีซึง่ตน้ต ารบัของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

 
ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

น าท่านร่วมงาน Countdown 2020 ให้ท่านได้ร่วมชมบรรยากาศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
พร้อมชมการแสดงพลุสุดอลังการ 

ทีพ่ัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั EVER SPRING HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
อุทยานแหง่ชาตเิย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน–ถนนโบราณสือเฟ่ิน(ไม่รวมค่าปล่อย
โคม)-ร้านเคร่ืองส าอางค–์ซือ่หลินไนทม์ารเ์กต็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หล่ิว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มี

ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคลื่อนตวัของ
เปลือกโลก ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆท่ีน่าตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระ
เศียรราชินี ซึง่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก ท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยงั
หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วนัท่ีสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศชิ์ง  ในอดีตท่ีจ่ิว
เฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แต่สมัยกษัตริยก์วงสวี ้  สมัยราชวงศชิ์ง มีนักขดุทองจ านวน
มากพากันมาขดุทองท่ีน่ี แต่ในยุคปัจจุบนันีท่ี้หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บา้นท่ีมีการขายของพืน้เมือง ทัง้
ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรอืท่ีเราเขา้ใจกนังา่ยๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วนั
นั่นเองและท่ีน่ียังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็น
สถานท่ีถ่ายท าซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่ วโลกอย่างเรื่อง 
SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจ่ิวเฟ่ินจากการต์นูเรื่องนีแ้ละ
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กลายเป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรอืถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไตห้วนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดนิทางไปหมู่บ้านจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทิตยจ์ะต้องเปล่ียนรถ
เป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคน
ท้องถิน่และเพิม่ประสบการณก์ารน่ังรถเมลข์องไต้หวัน *** 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เขตผิงซี ท่ีน่ีเริ่มโด่งดงัและมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมากันมากขึน้ หลงัจากท่ี

ภาพยนตรร์กัโรแมนติกช่ือดงัของไตห้วนั เรื่อง You Are the Apple of My Eye ออกฉายเมื่อปี 2011 ซึง่
มีเสน้ทางรถไฟสายผิงซีเป็นหนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าของภาพยนตรเ์รื่องนี ้ท าใหท่ี้น่ีไดช่ื้อว่าเป็นหนึ่งใน
เสน้ทางรถไฟสาย โรแมนติกของไตห้วนั และอีกหนึ่งสถานท่ีเท่ียวของเขตผิงซีนั่นก็คือ หมู่บ้านสือเฟ่ิน 
เป็นหมู่บา้นเลก็ ๆ ท่ีมีทางรถไฟสายผิงซีว่ิงผ่านตรงกลางหมู่บา้น สองขา้งทางเป็นรา้นขายของท่ีระลกึท่ี
เก่ียวกับโคมไฟขงหมิงท่ีเป็นสญัลกัษณข์องหมู่บา้นแห่งนี ้ท่ีน่ีมีเทศกาล PINGXI SKY LANTERN 
FESTIVAL หรอืเทศกาลปลอ่ยโคมลอยขงหมิงจดัขึน้ทกุปีในช่วงระหว่างตรุษจีน ท่านสามารถเขียนค า
อธิษฐานลงบนโคมขงหมิงและปลอ่ยโคมท่ีน่ีได ้(ไม่รวมคา่โคมขงหมิง) เดินทางกลบัไทเป น าท่านแวะช้
อปป้ิง ร้าน COSMETIC ศนูยร์วมผลิตภณัฑเ์พ่ือสขุภาพและความงามท่ีขึน้ช่ือของไตห้วนั ใหท้่านได้
จบัจ่ายใชส้อยและสามารถน าเป็นของฝากใหแ้ก่ทางบา้นได้ น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซื่อหลินไนทม์าร์
เก็ต เป็นตลาดท่ีม่ีช่ือเสียงท่ีสดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถ่ินของไตห้วนั มีรา้นอาหารมากกว่า 80 
รา้นใหท้่านไดเ้ลือกทานเลือกชิมกนัแบบสไตลท์อ้งถ่ินเลยทีเดียว และยงัมีสินคา้พืน้เมือง สินคา้แฟชั่น
วยัรุน่ รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ตา่ง ๆ ท่ีใหไ้ด ้ชอ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพ่ัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั EVER SPRING HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 ไต้หวัน(สนามบนิเถาหยวน)-เชียงใหม่(สนามบนิเชียงใหม่) (BR257 : 07.15-10.30) 
เช้ามดื บริการปลุกท่าน เช็คเอาทอ์อกจากท่ีพัก  น าท่านออกเดินทางไป สนามบินเถาหยวน สนามบิน

แห่งชาตขิองไต้หวัน  
 บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวชิ+น า้ผลไม้) 

07.15 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู่ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเท่ียวบินท่ี 
BR257 (มีอาหารและเครื่องด่ืมบรกิารบนเครื่อง) 

10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 
 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน สวัสดปีีใหม่ไทเป4 วัน 3 คนื 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทา่นละ 

วนัท่ี 30 ธ.ค. 62-2 ม.ค. 63 20,999 20,999 20,999 20,999 4,500 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 5,900 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธส์นิค้าพืน้เมืองให้นักทอ่งเที่ยวทั่วไป
ได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึง

จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจึ์งเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ 

ถา้หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไตห้วนั  หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ณ วนัที่มีการ
ลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนา

หนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

5. อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสอืเดินทางประเทศไทย, ชาวตา่งชาติโปรดสอบถามอตัราคา่บรกิารกบัเจา้หนา้ที่ และไมร่วมคา่
วีซา่ส  าหรบัตา่งชาติและลกูคา้เป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซา่เอง บรษัิททวัรส์ามารถแนะน าการยื่นวีซา่ได ้

6. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บรษัิทฯก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

7. การยกเลกิารเดินทาง 
 7.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 7.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

7.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
7.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่ง

กบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้น
รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดินทางไปตา่งประเทศโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและตา่งประเทศ ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้
ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหนา้ทวัรไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆได้
ทัง้สิน้** 

7.6 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 500 NTD/ทา่น/รา้น 

 
 



  8 เชียงใหมบ่ินตรง ไตห้วนั สวสัดีปีใหมไ่ทเป4 วนั 3 คืน BY BR                                                      [GQ1CNXTPE-BR011]          

 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนั่งบนเครือ่งเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน* 
2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 

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

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [30 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินที่มี

การเรยีกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
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 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขอวีซ่าไต้หวันตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
3. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน (เด็กผู้ใหญ่เก็บเท่ากัน) 
4. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 15 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าเมืองไตห้วนัใหก้ับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบินและเอกสารเรือ่งที่พกัทางบรษัิทจะ
จดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั  
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คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไตห้วนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกั

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง 

 

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดร้ะหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั 
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