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ลอ่งเรือชมความงามทะเลสาบสริุยนัจนัทรา | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน | ถ่ายรูปคู่ ตกึ TAIPE 101  
ช้อปปิง้ซีเหมินติง | ช้อปปิง้ตลาดกลางคืนซื่อหลนิ | เมนพูิเศษ สกุีไ้ต้หวนั  
น า้หนกักระเป๋าท่านละ 30 กก. บริการอาหารบนเคร่ืองทัง้ไปและกลบั 

 

 

เดินทาง วันที่ 11-14 เมษายน 2563 

ราคาเร่ิมต้น 19,999.- 

เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน 4 วัน 3 คืน  
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วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (BR285 : 11.30-16.30) ไทเป-ซีเห
มินตงิ-เข้าที่พกั 

09.00 น. 
 

คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่  อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน EVA AIR (BR)  โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกที่นัง่บนเคร่ืองเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน *  
[ส าคญัมาก!!  ไม่อนญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 

11.30 น. 
 

ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) เที่ยวบินที่ BR258 (น า้หนกักระเป๋า 30 kg. และมีอาหาร
บริการบนเคร่ือง) 

16.30 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว หลงัจากนัน้น า
ท่านเดินทางสูเ่มืองไทเป 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบกลอ่ง (McDonald’s) 
ให้ท่านได้  ช้อปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหลง่ช้อปปิง้ที่ยอดนิยมที่สดุของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือ
สยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าก่ีฬา
ย่ีห้อต่าง ๆ ยังมีสนิค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลอืกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สนิค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยงัมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้
เลือกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ได้กบัเมนู น า้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึง่ต้นต ารับของเมนูนีอ้ยู่ที่ซีเหมินติง
นี่เอง 

ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Orange Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่ 2 
หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสัปปะรด–
ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1  เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-ไต้หวนั(สนามบินเถาหยวน) (BR285 : 11.30-16.30) ไทเป-ซีเหมินติง-เข้าที่พกั 

วนัที่ 2  หนานโถว–ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนั จนัทรา–วดัพระถงัซัมจัง๋–วดัเหวินหวู่–ร้านพายสปัปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต 
วนัที่ 3 ไถจง–ไทเป–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน–ร้านเคร่ืองส าอางค์– GERMANIUM SHOP–ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ชัน้ 89)–ซื่อหลนิไนท์มาร์

เก็ต 

วนัที่ 4  ไต้หวนั(สนามบินเถาหยวน)-เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (BR257 : 07.15-10.30) 
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 เดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุของไต้หวนั ที่ไม่มีทางออกสูท่ะเล น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จนัทรา ซึ่งเป็น

ทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุของไต้หวนัเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสงู
ทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์ คร่ึงล่างเหมือนพระจนัทร์เสีย้วที่ก าลงัประกบกนัอยู่และยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ย
ทีดีมีมงักรล้อมรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่าเป็นจดุรับพลงัมงักรที่สมบรูณ์ที่สดุของไต้หวนั น าท่านนั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ 
จากนัน้น าท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ ง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิว
ทะเลสาบในมมุสงูอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกบัมมุทีสวยที่สดุของทะเลสาบสริุยนั จนัทรา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 จากนัน้น าท่านกราบไหว้สิ่งศกัด์ิสทิธ์ิที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซ่ือสตัย์ 

และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ลา่สดุหรือที่เรารู้จกักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที่มีช่ือเสยีงมากในด้านความรักที่วดัหลงซนัไทเป วดันี ้
ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าส าคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี ้สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นีย้ังมี
สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั ง้อยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่อีก   

 
น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่าได้ 
แนะน าให้ท่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด , ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)  น าท่าน ช้อปป้ิง
ตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสนิค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านย่ีห้อแบรนด์ระดบักลาง ร้านเคร่ืองส าอางค์จาก
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ญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬาย่ีห้อต่างๆ เสือ้ผ้าหลากหลายย่ีห้อ ทัง้ย่ีห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง ให้ท่านได้เลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ 
หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิง้ก็ไม่ต้องกลวัเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้ังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเลน่หรือทานจริงจัง
แหลง่ใหญ่ที่สดุของไถจงอีกด้วย 

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

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของ ท่านสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน

ท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวันที่สร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์ชิง  ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตัง้แต่
สมยักษัตริย์กวงสวี ้  สมยัราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองที่นี่ แต่ในยคุปัจจบุนันีท้ี่หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บ้านที่มี
การขายของพืน้เมือง ทัง้ขนมพืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวัน
นัน่เองและที่นี่ยงัมีโลเคชัน่ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายท าซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์
ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นที่ฉายทั่วโลกอย่างเร่ือง SPIRITED AWAY  ท าให้ผู้ คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของ
หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินจากการ์ตนูเร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึง่ของไต้หวนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึน้

และลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การน่ังรถเมล์ของไต้หวัน *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Takao (ชาบูสไตล์ไต้หวัน 1 เช็ต/ท่าน) 
 ไต้หวัน  น าท่านช้อปปิง้ ร้านเคร่ืองส าอางค์ COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางชื่อดังของไต้หวนั มากมายหลายแบรนด์ ที่

ท่านสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ แวะช้อปปิ้ง ศูนย์ GERMANIUM ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ท่ี
มีคณุสมบตัิ ท าให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพ่ิมความกระปรีก้ระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ท่ีเป็นอญั
มณีล า้คา่ท่ีมีอยู่เพียงไมก่ี่ท่ีในโลก 
น าคณะท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD) ตึกท่ีมีความสงูถึง 508 
เมตร ซึ่งเป็นความสงูอนัดบั 5 ของโลก (อนัดบัในปี 2016) เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป ท่ีน่ียังมีจุดชมวิวท่ีสงูติด
อนัดบัโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวนัอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนัก
กว่า 900 ตัน ท าหน้าท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลก ด้วย
ความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาที  สว่นด้านลา่งของตกึเป็นห้างสรรพสินค้า ท่ีรวบรวมร้านค้าแบรนด์ดงัระดบั
โลกไว้มากมาย หลงัจากนัน้น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามค ่าคืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในไทเป ให้
ท่านซือ้สินค้าพืน้เมือง อาหาร หรือสินค้าท่ีระลกึ อิสระตามอธัยาศยั 
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ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Orange Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)-เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (BR257 : 07.15-10.30) 
เช้ามืด บริการปลกุท่าน เช็คเอาท์ออกจากที่พกั  น าท่านออกเดินทางไป สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน 

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

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

10.30 น. เดินทางถงึ สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
   

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-14 เม.ย. 63 19,999 19,999 19,999 19,999 4,500 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 5,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไป
ได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซ่ึง

จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการ
ลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.        ช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินค่าทวัร์แล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนา

หน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สงูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

5. อตัราค่าบริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหนงัสอืเดินทางประเทศไทย, ชาวต่างชาติโปรดสอบถามอตัราค่าบริการกับเจ้าหน้าที่ และไม่รวมค่า
วีซ่าส าหรับต่างชาติและลกูค้าเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเอง บริษัททวัร์สามารถแนะน าการย่ืนวีซ่าได้ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน 

7. การยกเลกิารเดินทาง 
 7.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
 7.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

7.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
7.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นั่ง

กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางไปต่างประเทศโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและต่างประเทศ ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลกูค้า
ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้
ทัง้สิน้** 

7.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกที่นัง่บนเคร่ืองเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน* 
2.  ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

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

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มี

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

เกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขอวีซ่าไต้หวันตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
3. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,000 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน (เด็กผู้ใหญ่เก็บเท่ากัน) 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลือ่นการเดินทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่ยงัมีอายุการใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตัวกลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ

เป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทัวร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั**  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในเมืองไต้หวนั 


