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บนิตรง !! เชยีงใหม ่ไตห้วนั Autumn in Taipei  

4 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD)    

 

 

 

 

 

  
 ชมความงามธรรมชาตขิองทีอุ่ทยานเยห๋ลิว่ 

 ชอ้ปป้ิงตลาด 2 ตลาดดงั ฝงเจ ีย่, ซเีหมนิตงิ 

 ถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 

 ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสุรยินั จนัทรา 
 เมนูพเิศษ สุกีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น  

 รวมนํา้หนกักระเป๋าทา่นละ 20 กก. // บรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 

 

          กําหนดการเดนิทาง     
 

วนัที ่ 13 – 16 ตลุาคม 2562 17,888.- 

                                      

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิเชยีงใหม่–สนามบนิเถาหยวน FD242 (13.25-18.00) –

โรงแรม 
X X X 

WELL GARDEN HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
หนานโถว-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยิัน จันทรา-วัดพระถงัซําจั๋ง-รา้นชา 

-วัดเหวนิอู่-ไถจง-ฝงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต 
O O X 

MOVING STAR HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ไถจง-ไทเป-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็- 

-ศนูยเ์จอมาเนีย่ม -ซเีหมนิตงิ 
O O O CU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อุทยานเย๋หลิว่-รา้นเครือ่งสําอาง-ไทเป 101-สนามบนิเถาหยวน-

สนามบนิเชยีงใหม่ FD243 (18.30-21.40)               
O O X  

 

 

ราคาเพยีง 17,888.- 
รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  สนามบนิเชยีงใหม–่สนามบนิเถาหยวน FD242 (13.25-18.00) –โรงแรม 

11.00 น. 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ แอร ์

เอเชยี(FD)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่
ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ * 

13.25 น. 
ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมอืงไตห้วัน โดย สายการบนิ แอรเ์อเชยี(FD) เทีย่วบนิที ่FD242  

(นํา้หนกักระเป๋า 20 kg. และ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

18.00 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เมอืงไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก WELL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2:  
หนานโถว-ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา-วดัพระถงัซําจ ัง๋-รา้นชา-วดัเหวนิอู-่ไถจง-ฝงเจีย่ ไนทม์าร ์
เก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วัน ทีไ่ม่มทีางออกสูท่ะเล นําทา่นน่ังเรอืแบบสว่นตวั

ของคณะ ชม ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซ ึง่เป็นทะเลสาบน้ําจดืทีเ่กดิข ึน้ตามธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วัน
เสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมุมสงูทะเลสาบแห่งนี้จะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืน
พระอาทติย ์ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีก่ําลงัประกบกนัอยู่และยังเป็นตาํแหน่งฮวงจุย้ทดีมีมีังกรลอ้มรอบ 

พืน้ทีบ่รเิวณนี้ถอืว่าเป็นจุดรบัพลงัมังกรทีส่มบูรณ์ทีส่ดุของไตห้วัน    
จากนัน้นําทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถงัซมัจั๋ง ทีอ่ัญเชญิมาจากชมพูทวปีและยัง
เป็นจุดชมววิทะเลทะเลสาบสรุยินั จันทรา  ในมุมสงูอกีดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้นําทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัด ิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอู 

เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย ์และเทพเจา้แห่งความรักองคใ์หม่ลา่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ทีม่ี
ชือ่เสยีงมากในดา้นความรักทีว่ัดหลงซนัไทเป วัดนี้ถอืวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้สาํคญัทีท่า่นสามารถมา

ขอพรไดค้รบทกุความปรารถนาทีว่ัดนี้ ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไม่หมดแคน่ี้ยังมสีงิโตหนิออ่น 2 ตวั ทีต่ัง้อยู่หนา้วัด ซึง่
มมีูลคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลงัใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูอ่กี 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไถจง หลงัจากนัน้นําทา่น ชมิชาอูห่ลงตน้ตําหรบั ยอดนยิม

สาํหรับคนรักสขุภาพ  
 
นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทีน่ยิมทีส่ดุของเมอืงไถจงมสีนิคา้หลากหลาย

ประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นยีห่อ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้นเครือ่งสาํอางคจ์ากญีปุ่่ น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้
ตา่งๆ เสือ้ผา้หลากหลายยีห่อ้ ทัง้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ของไตห้วันเอง รวมแลว้กว่า 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซือ้ 

แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไม่ใชข่าชอ้ปป้ิงก็ไม่ตอ้งกลวัเบือ่เพราะตลาดแห่งนีย้ังเป็นตลาดทีร่วบรวม
อาหารทอ้งถิน่ อาหารทานเลน่หรอืทานจรงิจังแหลง่ใหญ่ทีส่ดุของไถจงอกีดว้ย 

อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3:  ไถจง-ไทเป-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-ศนูยเ์จอมาเนีย่ม -ซเีหมนิตงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูไ่ทเป แวะชม รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืว่าเป็นขนมสญัลักษณ์ของไตห้วันเปรียบเสมือนขนม

ประจําชาตเิลยก็ว่าได ้แนะนําใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อป
คอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 
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นําทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งข ึน้เพือ่รําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลาในการ
สรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบ

ไปดว้ย 2 สว่นทีส่าํคญัคอืหอ้งแกลลอรีร่ปูภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ 
ทา่นมาดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรอืมาดามของทา่นเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนี้ไม่ไดม้แีครู่ปภาพเทา่นัน้ทีเ่ลา่
เรือ่งราวชวีประวัตขิองทา่นทัง้สองแตย่ังมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจําตําแหน่งทีจ่ัดแสดง

ไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถา่ยรปูพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัส ิง่เหลา่นี้ และ
อกีหนึง่สว่นทีส่าํคญัคอืบรเิวณชัน้ 4 จดัแสดงรปูปั้นขนาดใหญข่องทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็และใน

ทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารทีแ่สดงความเคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตี
ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นแวะชอ้ปป้ิงศนูยเ์จอมาเนีย่ม (Germanium) ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไป

ดว้ยแม่เหล็กแรก่อ้นธาตเุจอมาเนี่ยม ทีม่คีณุสมบัต ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขี ึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปร่า และ
คลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน้ําลกึทีเ่ป็นอญัมณีลํ้าคา่ทีห่ายากซึง่มอียู่ไม่กีท่ีใ่นโลก   
จากนัน้ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยก็วา่ได ้

หากเปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกบัเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมี
หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยังมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ีน่ี่ไม่ได ้

มแีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนําว่าพลาด
ไม่ไดก้บัเมนู น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ตํารบัของเมนูนี้อยู่ทีซ่เีหมนิตงินี่เอง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร TAKAO (เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น) 

       นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก CU HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่

4:  

อทุยานเย๋หลิว่-รา้นเครือ่งสําอาง-ไทเป 101-สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชยีงใหม ่FD243 (18.30-

21.40)               

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลิว่ อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพื้นที่
เป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลกัษณะตา่งๆ ที่
เกดิข ึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซ ึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 

กลางว ั
น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นถา่ยรูปกบั ตกึไทเป 101 ทีปั่จจุบันถอืว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มีรูปคู่
กับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน! .. โครงสรา้งของตกึนี้แสดงถงึความสามารถทางดา้น

วศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งนี้เป็นตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 
660 ตนัทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตวัตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีส่ดุใน
โลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไม่รวมคา่ข ึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพื่อ

ข ึน้จุดชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD) 
นําทา่นแวะชม รา้นเครือ่งสําอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องสําอางชือ่ดังของไตห้วันอาทเิชน่ ครีมมา

ดามซง่ เคล็ดลบัความงามของมาดามซง่ ภรยิาทา่นเจยีงไคเชค็ และผลติภณัฑค์วามงามอกีมากมายหลายแบรนด ์
ทีท่า่นสามารถซือ้ใชแ้ละเป็นของฝากคนทางบา้นได ้

 สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วัน 

18.30 

น. 

อําลากรุงไทเป เดนิทางกลบัสู ่เชยีงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) โดยเทีย่วบนิที ่

FD243 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.40 

น. 
เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
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 อตัราคา่บรกิาร   
โปรแกรม : บนิตรง !! เชยีงใหม ่ไตห้วนั Autumn in Taipei 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) 

(GO1CNXTPE-FD004) 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก 2- 12 ปี

(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 2- 12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

(จอยแลนด)์ 

วนัที ่ 13 – 16 ต.ค. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,900.- 9,888.- 

*** ราคาทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 6,500.- *** 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 
หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

     : รายการและราคาสําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 

 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วกําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศูนยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จําเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นรฐับาลทุก

รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จํานวนเงนิ 500 เหรยีญไตห้วนั/ทา่น/รา้น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

รวม 500 เหรยีญไตห้วนั /ทา่น/ทรปิ*** 

สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น 

** แจกนํา้ด ืม่วนัละ 1 ขวด ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด/รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่ง

เป็นแบบสุม่ทีน่ั่งว่าง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบุทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ * 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. รวมน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ํ้าหนัก 20 กโิลกรัม 
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7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1.     คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน้ําหนักตาม

สายการบนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 500 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ไตห้วัน สาํหรบัหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ไตห้วันมคีา่ธรรมเนียม 

1,700 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันทําการ (สาํหรับ

พาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหมู] หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใชว้ซีา่ (หลงัวนัที ่31 กรกฎาคม 2562) ทาง

บรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 1.การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็ว่ากรุป๊มกีารคอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 3.การชาํระคา่บรกิาร 

  3.1 มัดจําทีล่ะ 10,000 บาท  
  3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
 4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

  4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
  4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย จํานวนเงนิยอดมัดจํา 
  4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด   
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4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้เชยีงใหม่,กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
    5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่  

       สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ 
   รายละเอยีดของการเดนิทาง  อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่ 

   สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ 
   ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

 7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
8.กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้อย่างนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

 9.เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้    
**สาํคญั!! บรษัิท ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและใน 

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจ คนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วนั ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

**สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 
 


