รหัสโปรแกรม : 17864 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เชียงใหม่บนิ ตรง ไต้หวัน OHO Taipei
3 วัน 2 คืน
เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2563
อุทยานเย๋หลิ่ว | หมูบ่ า้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น | ถ่ายรูปคู่ตกึ TAIPEI 101 ช้อปปิ ้งซีเหมินติง
เมนูพิเศษ สุกีไ้ ต้หวัน นา้ หนักกระเป๋ าท่านละ 20 กก. | บริการอาหารบนเครื่องทัง้ ไปและกลับ
ราคาเริ่มต้นเพียง
1

13,900.-

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน BY FD

[GQ1CNXTPE-FD007]

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน FD242(13.25-18.00)–โรงแรม-ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึน้ ชมตึก)-ช้อปปิ ้งเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเครือ่ งสาอางค์-ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 3 อุทยานเย๋หลิว่ -หมูบ่ า้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น-ศูนย์แร่ Germanium-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ FD243 (18.30-21.40)

วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน FD242(13.25-18.00)–โรงแรม-ไนท์มาร์เก็ต
11.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย(FD) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึน้ เครือ่ ง
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่งั บนเครือ่ งเนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่น่งั เป็ นแบบสุม่ ที่น่งั ว่าง
หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่น่งั บนเครือ่ ง หรือเปลีย่ นที่น่งั จะมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติม *
[สาคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ หรือเนือ้ สัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
ออกเดินทางสูก่ รุ งไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD) เที่ยวบินที่ FD242
(นา้ หนักกระเป๋ า 20 kg. และ บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุ งไทเป เมืองไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผา่ นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
เดินทางเข้าที่พกั C U HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนัน้ อิสระให้ทา่ นเดินเที่ยวชม ตลาดไนท์มาร์เก็ต มีรา้ นอาหารท้องถิ่น และ ร้านค้า มากมายให้ทา่ นเลือกซือ้ เลือกชิม

13.25 น.
18.00 น.
ที่พกั

ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึน้ ชมตึก)-ช้อปปิ้ งเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คร้านเครื่องสาอางค์-ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 2
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กบั ตึกไทเป 101
นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน! .. โครงสร้างของตึกนีแ้ สดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนีเ้ ป็ น
ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สดุ ในโลก แต่ตกึ ไทเป 101 ยังคงความเป็ นที่ 1 ไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สดุ ใน
โลก (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์ที่เร็วที่สดุ ในโลกเพื่อขึน้ จุดชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD )
จากนัน้ นาท่านเลือกซือ้ ของฝาก ที่ ร้านเค้กพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็ นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจาชาติ
เลยก็วา่ ได้ แนะนาให้ทา่ นซือ้ เป็ นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านแวะชม ร้านเครื่องสาอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครือ่ งสาอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่
ท่านสามารถเลือกซือ้ ใช้เองหรือเป็ นของฝากแก่คนทางบ้านได้
จากนัน้ นาท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สาคัญคือห้อง
แกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิ บดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรู ปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่าน

กลางวัน
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เจียงนั่นเอง ภายในห้องนีไ้ ม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านัน้ ที่เล่าเรือ่ งราวชีวประวัติของท่านทัง้ สองแต่ยงั มีขา้ วของเครื่องใช้ เสือ้ ผ้า รถยนต์
กันกระสุนประจาตาแหน่งที่จดั แสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ทา่ นได้เลือกชมเลือกถ่ายรู ปพร้อมฟั งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อม
กับสิง่ เหล่านี ้ และอีกหนึง่ ส่วนที่สาคัญคือบริเวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก
ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลีย่ นเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอ่ ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
จากนัน้ อิสระช้อปปิ้ งย่านซีเหมินติง ถือว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ ้งที่ยอดนิยมที่สดุ ของไต้หวันเลยก็วา่ ได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทย
คือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้ เสือ้ ผ้าและรองเท้า
กี่ฬายี่หอ้ ต่าง ๆ ยังมีสนิ ค้ายี่หอ้ ท้องถิ่นให้เลือกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ ้งอย่างเดียว ยังมีรา้ นอาหารเยอะแยะมากมายให้
ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนาว่าพลาดไม่ได้กบั เมนู นา้ แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิ งซูแบบเกาหลีซงึ่ ต้นตารับของเมนูนอี ้ ยูท่ ี่ซีเห
มินติงนี่เอง
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
เดินทางเข้าที่พกั C U HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่า
ที่พกั

อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ่ น-ศูนย์แร่ Germanium-สนามบินเถาหยวนสนามบินเชียงใหม่ FD243 (18.30-21.40)

วันที่ 3
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนีต้ งั้ อยูท่ างส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพืน้ ที่เป็ นแหลมยื่นไป
ในทะเล การเซาะกร่อนของนา้ ทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ น่าตื่น
ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
จากนัน้ นาท่านชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ระหว่างทางก่อนขึน้ เขาไปยังหมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ นท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของ
ไต้หวันที่สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตัง้ แต่สมัยกษัตริยก์ วงสวี ้ สมัยราชวงศ์ชิ ง มี
นักขุดทองจานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปั จจุบันนีท้ ี่หมู่บา้ นจิ่ วเฟิ่ นเป็ นหมู่บา้ นที่มีการขายของพืน้ เมือง ทัง้ ขนม
พืน้ เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้ เมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้ น OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยงั มีโลเกชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รบั คัดเลือกเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรี่ยเ์ กาหลี ซีรี่ยไ์ ต้หวันและการ์ตนู แอนิ
เมชั่นของญี่ปนที
ุ่ ่ฉายทั่วโลกอย่างเรือ่ ง SPIRITED AWAY ทาให้ผคู้ นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่ า้ นจิ่วเฟิ่ นจากการ์ตนู
เรือ่ งนีแ้ ละกลายเป็ นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึง่ ของไต้หวัน
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบ
่ า้ นจิ่วเฟิ่ นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลีย่ นรถเป็ นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึน้ และลง
เหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium ที่ขนึ ้ ชื่อเรือ่ งสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่กอ้ นธาตุ
เจอมาเนี่ยม ที่มีคณ
ุ สมบัติ ทาให้เลือดลมเดินดีขนึ ้ เพิ่มความกระปรีก้ ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการัง
นา้ ลึกที่เป็ นอัญมณีลา้ ค่าที่หายากซึง่ มีอยูไ่ ม่กี่ที่ในโลก
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน
อาลากรุงไทเป เดินทางกลับ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยเที่ยวบินที่ FD243
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน

18.30 น.
21.40 น.
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิ ตรง ไต้หวัน OHO Taipei
3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่ 04 – 06 เม.ย. 63
14,900. 14,900. 14,900. 14,900. 3,900.วันที่ 13 - 15 เม.ย. 63
16,900. 16,900. 16,900. 16,900. 3,900.วันที่ 02 – 04 พ.ค. 63
14,900. 14,900. 14,900. 14,900. 3,900.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ทดี่ ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

ชาระเงินมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินค่าทัวร์แล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนา
หน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ทา่ นติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
อัตราค่าบริการนีเ้ ฉพาะผูถ้ ือหนังสือเดินทางประเทศไทย, ชาวต่างชาติโปรดสอบถามอัตราค่าบริการกับเจ้าหน้าที่ และไม่รวมค่า
วีซา่ สาหรับต่างชาติและลูกค้าเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซา่ เอง บริษัททัวร์สามารถแนะนาการยื่นวีซา่ ได้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
การยกเลิการเดินทาง
7.1
แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
7.2
แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
7.3
แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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7.4

7.5

7.6

5

ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่น่งั
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่า
ทัวร์ทงั้ หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกู ค้าเดินทางไปต่างประเทศโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและต่างประเทศ ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้า
ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้
ทัง้ สิน้ **
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด/รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นา้ มัน /รวมนา้ หนักกระเป๋ าเดินทางที่สามารถโหลด
ได้นา้ หนัก 20 กิโลกรัม
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่งั บนเครือ่ งเนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึง่ ระบบการจองที่น่งั เป็ นแบบสุม่
ที่น่งั ว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่น่งั บนเครือ่ ง หรือเปลีย่ นที่น่งั จะมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติม *
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็ นไปตามความเหมาะสมในลาดับต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
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เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขอวีซ่าไต้หวันตามที่สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่ม, ค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน (เด็กผูใ้ หญ่เก็บเท่ากัน)
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 15 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าเมืองไต้หวันให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ไม่วา่ จะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ น
การยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้า เมืองไต้หวัน
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครือ่ งบินและเอกสารเรือ่ งที่พกั ทางบริษัทจะจัดเตรียม
ให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน**
1. ตั๋วเครือ่ งบินขาออกจากเมืองไต้หวัน
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในเมืองไต้หวัน
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(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในเมืองไต้หวัน (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในเมืองไต้หวัน

คุณสมบัตกิ ารเข้าเมืองไต้หวัน (สาหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในเมืองไต้หวันจะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 14 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้หวัน หรือมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง
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