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 ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา | อทุยานเย๋หลิว่ | ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPEI 101 
ชอ้ปปิง้ซีเหมินติง ,ซ่ือหลนิไนทม์ารเ์ก็ต, ฝงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 

น า้หนกักระเป๋าท่านละ 30 กก. บรกิารอาหารบนเครื่องทัง้ไปและกลบั 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

เดนิทาง เมษายน 2563  

ราคาเพียง  21,999.- 

เชยีงใหม่บนิตรง ไตห้วัน ไทเป 
ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เยห๋ลิ่ว 5 วัน 4 คนื 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1  สนามบนิเชียงใหม่–สนามบนิเถาหยวน BR258 (11.30-16.30) –ไทเป-แช่น า้แรใ่นหอ้งพกั 

วนัท่ี 2  อทุยานเย๋หลิว่-หมูบ่า้นโบราณจิ่วเฟ่ิน-ตกึไทเป101(ไมร่วมค่าขึน้ชัน้ 89)-อนสุรณซ์ุนยดัเซ็น-รา้นเครื่องส  าอางค-์รา้นเคก้พายสบัปะรด-
ซีเหมนิตงิ 
วนัท่ี 3  หนานโถว-วดัเหวนิอู่-ลอ่งเรือทะเลสาบสรุยินั จันทรา-วดัพระถงัซ าจั๋ง-ไถจง-ฝงเจ่ียไนท ์มารเ์ก็ต 

วนัท่ี 4  ไทเป-วดัหลงซาน-อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค-รา้นสรอ้ยสขุภาพ GERMANIUM POWER-ซ่ือหลนิไนท ์ มารเ์ก็ต 

วนัท่ี 5  สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชียงใหม ่BR257(07.15-10.30) 
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วันที ่1 สนามบนิเชียงใหม่–สนามบนิเถาหยวน BR258 (11.30-16.30) –ไทเป-แช่น า้แร่ในหอ้งพัก 

09.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบนิเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
EVA AIR (BR)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน *  
[ส  าคญัมาก!!  ไม่อนญุาตใหน้  าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรือเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหาก
ฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

11.30 น. 
 

ออกเดินทางสูก่รุงไทเป เมอืงไต้หวัน โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) เท่ียวบนิท่ี BR258  
(น า้หนกักระเป๋า 30 kg. และมีอาหารบรกิารบนเครื่อง) 

16.30 น. 
 

เดินทางถึง สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมอืงไต้หวัน  เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
(เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) หลงัจากท่านไดผ้า่น
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ หลงัจากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เมอืงไทเป 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั EASTERN YANGMEI หรือเทยีบเทา่  

ใหท้า่นอิสระแช่น า้แร่ภายในหอ้งพักตามอัธยาศัย เพือ่สุขภาพทีแ่ข็งแรง และผิวพรรณทีด่ ี

วันที ่2 
อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-ตกึไทเป101(ไม่รวมค่าขึน้ช้ัน 89)-อนุสรณซ์ุนยัดเซ็น-
ร้านเคร่ืองส าอางค-์ร้านเค้กพายสับปะรด -ซเีหมนิตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิย๋หลิ่ว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มี

ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอก
เป็นรูปรา่งลกัษณะต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี 
ซึง่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก น าท่านสู ่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน ระหวา่งทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมู่บา้น
จ่ิวเฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วนัท่ีสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศชิ์ง  ในอดีตท่ีจ่ิวเฟ่ิน
เป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แต่สมยักษัตรยิก์วงสวี ้  สมยัราชวงศชิ์ง มีนกัขดุทองจ านวนมาก
พากนัมาขดุทองท่ีน่ี แต่ในยคุปัจจบุนันีท่ี้หมู่บา้นจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บา้นท่ีมีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเขา้ใจกนัง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วนั
นั่นเองและท่ีน่ียงัมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็น
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สถานท่ีถ่ายท าซีรี่ยเ์กาหลี ซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์นูแอนิเมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอย่างเร่ือง 
SPIRITED AWAY  ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินจากการต์นูเร่ืองนีแ้ละ
กลายเป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอนิหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไตห้วนั *** หมายเหต ุ
หากทรปิเดินทางไปหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทิตยจ์ะตอ้งเปล่ียนรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิ่น
ขึน้และลงเหมือนคนทอ้งถิ่น ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถิ่นและเพิ่มประสบการณก์ารนั่ง
รถเมลข์องไตห้วนั ***         

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (อาหารทะเลสไตลไ์ต้หวัน) 

 น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 ท่ีปัจจุบนัถือว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนั
แลว้ไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไตห้วนั! .. โครงสรา้งของตึกนีแ้สดงถึง
ความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วนั เพราะตึกแห่งนีเ้ป็นตึกท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายใน
ตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดุลของตวัตึกไว ้และช่วยการสั่นสะเทือน
เวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสดุในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ไวไ้ดคื้อ
ลฟิตท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลกเพ่ือขึน้จดุชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD) 
น าท่านเดินทางสู ่อนุสรณส์ถาน ดร.ซุนยัดเซ็น ถือว่าท่านเป็นบิดาของชาติและสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1972 เพ่ือสดุดี ร  าลึกและเทิดทูนท่านซุนยัดเซ็น น าท่านแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC 
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SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ท่ีท่านสามารถซือ้เป็นของฝาก
แก่คนทางบา้นได้ หลังจากนัน้น  าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ท่ีถือว่าเป็นขนม
สญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็วา่ได ้แนะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คน
ทางบา้นหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

 อสิระใหท้่านได ้ ชอ้ปป้ิงย่าน ซเีหมนิตงิ ถือวา่เป็นแหลง่ชอ้ปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสดุของไตห้วนัเลยก็ว่า
ได ้หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดง
ไตห้วัน ด้านในมีหลากหลายแบรนดส์ินคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเท้าก่ีฬาย่ีหอ้ต่าง ๆ ยังมีสินค้าย่ีห้อ
ทอ้งถิ่นใหเ้ลือกซือ้ แต่ท่ีน่ีไม่ไดมี้แค่สินคา้ชอ้ปปิ้งอย่างเดียว ยงัมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายให้
ท่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะน าวา่พลาดไม่ไดก้บัเมนู น  า้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลี
ซึง่ตน้ต ารบัของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ทีพ่ัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั ORANGE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่3 
หนานโถว-วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซ าจ๋ัง-ไถจง- 
ฝงเจี่ยไนท ์มารเ์ก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเ่มืองหนานโถว น าท่านกราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้

แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์และเทพเจา้แห่งความรกัองคใ์หม่ล่าสดุหรือท่ี
เรารูจ้กักนัในนาม “เฒา่จนัทรา” ท่ีมีช่ือเสียงมากในดา้นความรกัท่ีวดัหลงซนัไทเป วดันีถื้อว่าเป็นจุด
ศนูยร์วมของเทพเจา้ส าคญัท่ีท่านสามารถมาขอพรไดค้รบทุกความปรารถนาท่ีวดันี ้สิ่งท่ีน่าสนใจยงั
ไม่หมดแค่นีย้งัมีสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตัง้อยู่หนา้วดั ซึ่งมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญดอลล่ารไ์ตห้วนั
เป็นฉากหลงัใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่อีกดว้ย    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 น าท่านนั่ ง เ รือชมความงามบรรยากาศรอบๆ 

ทะเลสาบ ทะเลสาบสุ ริ ยัน -จันทรา  ซึ่ ง เ ป็น
ทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 
กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนีจ้ะมี
รูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือน
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พระจนัทรเ์สีย้วท่ีก าลงัประกบกนัอยู่และยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุย้ทีดีมีมงักรลอ้มรอบ พืน้ท่ีบริเวณนีถื้อ
ว่าเป็นจุดรบัพลงัมงักรท่ีสมบูรณท่ี์สดุของไตห้วนั  จากนัน้น  าท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมสัการพระ
ทนต ์(ฟัน) ของพระถังซมัจั๋ง ท่ีอญัเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมมุสงูอีก
ดว้ย ท่านจะไดถ้่ายรูปกบัมุมทีสวยท่ีสดุของทะเลสาบสรุิยันจนัทรา ออกเดินทางสู่เมืองไถจง น  า
ท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ย ไนทม์าร์เก็ต ตลาดกลางคืนท่ีนิยมท่ีสุดของเมืองไถจงมีสินค้า
หลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและรา้นย่ีหอ้แบรนดร์ะดบักลาง รา้นเครื่องส าอางคจ์ากญ่ีปุ่ น 
รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ต่างๆ เสือ้ผา้หลากหลายย่ีหอ้ ทัง้ย่ีหอ้ทอ้งถิ่นของไตห้วนัเอง รวมแลว้กว่า 100 
รา้นคา้ใหท้่านไดเ้ลือกแวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาชอ้ปปิ้งก็ไม่ตอ้งกลวัเบื่อ
เพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดท่ีรวบรวมอาหารทอ้งถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจงัแหล่งใหญ่
ท่ีสดุของไถจงอีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั MOVING STAR HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่4 
ไทเป-วัดหลงซาน-อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค-ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER- 
ซือ่หลินไนท ์มารเ์ก็ต        

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัไทเป น าท่านชมวัดหลงซาน ถือเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงใหท้่านไดส้มัผสัความ

งามของสถาปัตยกรรมไตห้วนัแบบ ดัง้เดิม สรา้งขึน้ในพ.ศ. 2281 แสดงใหเ้ห็นถึงจิตใจท่ีเต็มเป่ียมไป
ดว้ยความศรทัธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนีเ้ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและ
สถาปัตยกรรมท่ีประณีตงดงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (พเิศษ...เมนูสุกีช้าบู TAKAO 1 ทา่น/เซท็) 
 น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือร  าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลา

ในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 
2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้น
ในตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนท่ีส  าคัญคือ
ห้ อ ง แ ก ล ล อ รี่ รู ป ภ า พ ต่ า ง ๆ  ข อ ง อ ดี ต
ประธานาธิบดีและคนใกลชิ้ดรวมถึงรูปภาพของ 
ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่าน
เจียงนั่ นเอง ภายในห้องนี ้ไม่ได้มีแค่ รูปภาพ
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เท่านัน้ท่ีเล่าเรื่องราวชีวประวตัิของท่านทัง้สองแต่ยังมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์ันกระสุน
ประจ าต าแหน่งท่ีจัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจให้ท่านไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทาง
ประวตัิศาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิ่งเหล่านี ้และอีกหนึ่งส่วนท่ีส  าคญัคือบริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปป้ันขนาด
ใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปล่ียนเวรของ
เหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  
จากนัน้น  าท่านชม ศูนยส์ร้อยสุขภาพ Germanium ท่ีขึน้ช่ือเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ท่ี
ประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมีคุณสมบตัิ ท  าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความ
กระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงัน า้ลึกท่ีเป็นอญัมณีล า้ค่าท่ีหา
ยากซึง่มีอยู่ไม่ก่ีท่ีในโลก 

ค ่า อิสระช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนทม์าร์เก็ต  เป็นตลาดท่ีม่ีช่ือเสียงท่ีสุดของไทเป ในดา้นอาหาร
ทอ้งถิ่นของไตห้วนั มีรา้นอาหารมากกว่า 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลือกทานเลือกชิมกนัแบบสไตลท์อ้งถิ่น
เลยทีเดียว และยงัมีสนิคา้พืน้เมือง สนิคา้แฟชั่นวยัรุน่  รา้นรองเทา้กีฬาย่ีหอ้ต่าง ๆ ท่ีใหไ้ดช้อ้ปปิ้งกนั
แบบจใุจ 
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ...เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ทีพ่ัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL J หรือเทยีบเทา่ 
วันที ่5 สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชียงใหม่ BR257(07.15-10.30) 
เช้ามดื บรกิารปลกุท่าน เช็คเอาทอ์อกจากท่ีพกั  น  าท่านออกเดินทางไป สนามบินเถาหยวน สนามบนิ

แหง่ชาตขิองไต้หวัน บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น า้ผลไม้) 
07.15 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลบัสู ่เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดยเท่ียวบนิท่ี 

BR257  (มีอาหารและเครื่องด่ืมบรกิารบนเครื่อง) 
10.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจนัทรา  
เย๋หล่ิว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพ่ิม 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-16 เม.ย. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 
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ราคาทัวรข้์างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการทอ่งเทีย่วก าหนดให้มีการประชาสัมพันธสิ์นค้าพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่วทั่วไป
ได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนยแ์ร่ GERMANIUM , ร้านขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่ง

จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวรด้์วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจ์งึเรียนให้กับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิน้ 

ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันทีมี่การ
ลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ต้องมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน หรือ 180 
วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต า่ 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนั นับจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนา

หนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

5. อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสือเดนิทางประเทศไทย, ชาวตา่งชาตโิปรดสอบถามอตัราคา่บรกิารกบัเจา้หนา้ท่ี และไม่รวมค่า
วีซ่าส  าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้  าเนินการย่ืนวีซ่าเอง บรษัิททวัรส์ามารถแนะน าการย่ืนวีซ่าได ้

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี
บรษัิทฯก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

7. การยกเลกิารเดนิทาง 
 7.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 7.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

7.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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7.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่ง
กบัสายการบนิและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ ไวใ้น
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางไปตา่งประเทศโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและตา่งประเทศ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้
ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวรไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆได้
ทัง้สิน้** 

7.6 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 NTD/ท่าน/รา้น 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ* 
2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [30 กิโลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมี

การเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิในการขอวซ่ีาไต้หวันตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
3. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,200 เหรียญไตห้วนั/ทรปิ/ท่าน (เดก็ผูใ้หญ่เก็บเท่ากนั) 

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 15 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบรษัิทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในเมืองไตห้วนั 
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คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพ่ือการพ านัก

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง 

 


