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อทุยานเยห๋ลิ่ว | หมูบ้่านโบราณจ่ิวเฟ่ิน | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 ช้อปปิง้ซีเหมินติง 
เมนพิูเศษ สกีุไ้ต้หวนั น า้หนกักระเป๋าท่านละ 20 กก. | บริการอาหารบนเคร่ืองทัง้ไปและกลบั 

 
 

 

  

 

เดนิทางเมษายน - พฤษภาคม 2563  

ราคาเร่ิมต้นเพียง  14,900.- 

เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน OHO Taipei 
3 วัน 2 คืน  



2 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวนั OHO Taipei 3 วนั 2 คืน BY FD                                        [GQ1CNXTPE-FD007] 

 

 

 

 

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

 
คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย(FD)  โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่ระบบการจองที่นัง่เป็นแบบสุม่ที่นัง่ว่าง 
หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลีย่นที่นัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *  
[ส าคญัมาก!!  ไม่อนญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 

13.25 น. 
 

ออกเดินทางสูก่รุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD) เที่ยวบินที่ FD242  
(น า้หนกักระเป๋า 20 kg. และ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

18.00 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

ที่พัก เดินทางเข้าที่พกั C U HOTEL หรือเทียบเท่า 

จากนัน้อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดไนท์มาร์เก็ต มีร้านอาหารท้องถ่ิน และ ร้านค้า มากมายให้ท่านเลอืกซือ้ เลอืกชิม 

วันที่ 2 
ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึน้ชมตกึ)-ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค- 

ร้านเคร่ืองส าอางค์-ตลาดซีเหมินตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจบุันถือว่าเป็นจดุแลนด์มาร์คของไต้หวนั หากท่านมาไต้หวนัแล้วไม่มีรูปคู่กบัตึกไทเป 101 
นัน่แปลว่า ท่านมายงัไม่ถึงไต้หวนั! .. โครงสร้างของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวนั เพราะตึกแห่งนีเ้ป็น
ตึกที่มีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการ
สัน่สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสงูที่สดุในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยงัคงความเป็นที่ 1 ไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สดุใน
โลก (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์ที่เร็วที่สดุในโลกเพื่อขึน้จดุชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD )  
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ที่ ร้านเค้กพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติ
เลยก็ว่าได้ แนะน าให้ท่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 จากนัน้น าท่านแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางชื่อดงัของไต้หวนั มากมายหลายแบรนด์ ที่

ท่านสามารถเลอืกซือ้ใช้เองหรือเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้  
จากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึน้เพื่อร าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี 
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญคือห้อง
แกลลอร่ีรูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่าน
เจียงนัน่เอง ภายในห้องนีไ้ม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านัน้ที่เลา่เร่ืองราวชีวประวติัของท่านทัง้สองแต่ยงัมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า รถยนต์
กนักระสนุประจ าต าแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลอืกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ไปพร้อม

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1  สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน FD242(13.25-18.00)–โรงแรม-ไนท์มาร์เก็ต 

วนัที่ 2  ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึน้ชมตกึ)-ช้อปปิง้เค้กพายสบัปะรด-อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเคร่ืองส าอางค์-ตลาดซีเหมินติง 

วนัที่ 3  อทุยานเย๋หลิว่-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-ศนูย์แร่ Germanium-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ FD243 (18.30-21.40) 
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กบัสิง่เหลา่นี ้และอีกหนึง่สว่นที่ส าคัญคือบริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปปัน้ขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก 
ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชว์การเปลีย่นเวรของเหลา่หทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค   
จากนัน้อิสระช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหลง่ช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สดุของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทย
คือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สนิค้าทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้า
ก่ีฬาย่ีห้อต่าง ๆ ยงัมีสินค้าย่ีห้อท้องถ่ินให้เลอืกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้
ท่านได้เลอืกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ได้กบัเมน ูน า้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลซีึง่ต้นต ารับของเมนนูีอ้ยู่ที่ซีเห
มินติงนี่เอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก เดินทางเข้าที่พกั C U HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
อุทยานเย๋หล่ิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-ศูนย์แร่ Germanium-สนามบินเถาหยวน- 
สนามบินเชียงใหม่ FD243 (18.30-21.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพืน้ที่เป็นแหลมย่ืนไป
ในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ น่าต่ืน
ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่มีชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก  
จากนัน้น าท่านชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของ
ไต้หวนัที่สร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตัง้แต่สมัยกษัตริย์กวงสวี ้สมัยราชวงศ์ชิ ง มี
นักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนีท้ี่หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเกชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายท าซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิ
เมชั่นของญ่ีปุ่ นที่ฉายทั่วโลกอย่างเร่ือง SPIRITED AWAY ท าให้ผู้คนทัว่โลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินจากการ์ตูน
เร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวนั  
*** หมายเหต ุหากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินตรงกบัวนัเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลีย่นรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินขึน้และลง
เหมือนคนท้องถ่ิน ท่านจะได้สมัผัสบรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพิ่มประสบการณ์การนัง่รถเมล์ของไต้หวัน *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 จากนัน้น าท่านชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium ที่ขึน้ชื่อเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุ

เจอมาเนี่ยม ที่มีคณุสมบติั ท าให้เลอืดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถงึปะการังแดง ปะการัง
น า้ลกึที่เป็นอญัมณีล า้ค่าที่หายากซึง่มีอยู่ไม่ก่ีที่ในโลก 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวนั 
18.30 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยเที่ยวบินที่ FD243  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
21.40 น. เดินทางกลบัถงึ สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei  
3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 04 – 06 เม.ย. 63 14,900. - 14,900. - 14,900. - 14,900. - 3,900.- 

วนัท่ี 13 - 15 เม.ย. 63 16,900. - 16,900. - 16,900. - 16,900. - 3,900.- 

วนัท่ี 02 – 04 พ.ค. 63 14,900. - 14,900. - 14,900. - 14,900. - 3,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

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 
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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 

 **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. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั/รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน า้มนั /รวมน า้หนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลด

ได้น า้หนกั 20 กิโลกรัม 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกที่นัง่บนเคร่ืองเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่ม
ที่นัง่ว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลีย่นที่นัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม * 

2. ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจดัห้องพกัให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดบัต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าประกันอบุัติเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์  
 ** 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] 
6. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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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 1,200 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ท่าน (เด็กผู้ใหญ่เก็บเท่ากนั) 
 

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  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็น
การยืนยนัว่ามีคณุสมบัติในการเข้า เมืองไต้หวนั 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะจัดเตรียม
ให้กบัลกูทวัร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั**  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  

2. สิง่ที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในเมืองไต้หวนั  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

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

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในเมืองไต้หวนั 
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คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่ยงัมีอายุการใช้งานเหลอือยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตัวกลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และไม่เข้า

ข่ายคณุสมบัติที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

 


