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เดินทาง ตุลาคม 2562  

ราคาเพียง  17,888.- 

เชียงใหมบ่ินตรง ไต้หวัน Autumn in Taipei 
4 วัน 3 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1  สนามบินเชียงใหม่-สนามบินเถาหยวน FD242 (13.25-18.00) 
วันที่ 2  หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซําจั๋ง-ร้านชา-วัดเหวินอู่-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต 
วันที่ 3  ไถจง-ไทเป-ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเน่ียม -ซีเหมินติง 
วันที่ 4  อุทยานเย๋หล่ิว-ร้านเคร่ืองส าอาง-ไทเป 101-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ FD243 (18.30-21.40)  
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วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่-สนามบินเถาหยวน FD242 (13.25-18.00) 
11.00 น. 

 
คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย(FD)  โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนข้ึนเครื่อง 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่ง
ว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม *  
[สําคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ หรือเน้ือสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

13.25 น. 
 

ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD) เที่ยวบินที่ FD242  
(น้ําหนักกระเป๋า 20 kg. และ บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

18.00 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

ที่พัก เดินทางเข้าที่พัก WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซ าจั๋ง-ร้านชา-วัดเหวินอู่-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่  เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นําท่านนั่งเรือแบบส่วนตัวของคณะ ชม 
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซ่ึงเป็นทะเลสาบนํ้าจืดที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาว
ถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กําลัง
ประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พ้ืนที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน    
จากนั้นนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเล
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  ในมุมสูงอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 จากนั้นนําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความ

ซ่ือสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรักที่วัด
หลงซันไทเป วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสําคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่น่าสนใจ
ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่านได้
ถ่ายรูปคู่อีก 
จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไถจง หลังจากนั้นนําท่าน ชิมชาอู่หลงต้นตําหรับ ยอดนิยมสําหรับคนรักสุขภาพ 

ค่ า นําท่านช้อปป้ิง ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอย
และร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเครื่องสําอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้ งยี่ห้อ
ท้องถิ่นของไต้หวันเอง รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซ้ือ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่
ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สุดของไถจงอีก
ด้วย 
อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พัก เดินทางเข้าที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3 ไถจง-ไทเป-ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม –ซีเหมินติง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ไทเป แวะชม ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็ว่า
ได้ แนะนําให้ท่านซ้ือเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 

 นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างข้ึนเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้าง
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แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สําคัญคือห้อง
แกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่าน
เจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า 
รถยนต์กันกระสุนประจําตําแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างนา่สนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
และในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 นําท่านเข้าชม ศูนย์เจอมาเน่ียม (Germanium) ที่ข้ึนชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุ

เจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทําให้เลือดลมเดินดีข้ึน เพ่ิมความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง 
ปะการังน้ําลึกที่เป็นอัญมณีล้ําค่าที่หายากซ่ึงมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก   
จากนั้นให้ท่านได้  ช้อปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้า
และรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถ่ินให้เลือกซ้ือ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหาร
เยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนําว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ําแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซ่ึง
ต้นตํารับของเมนูน้ีอยู่ที่ซีเหมินติงน่ีเอง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร TAKAO (เมนูสกุี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน) 
ที่พัก เดินทางเข้าที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันที่ 4 
อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านเครื่องส าอาง-ไทเป 101-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ FD243 (18.30-
21.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพ้ืนที่เป็นแหลมยื่น
ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล ทําให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 นําท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 

101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน! .. โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึก
แห่งนี้เป็นตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และ
ช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ไว้ได้คือลิฟต์ที่
เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพ่ือข้ึนจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) 
นําท่านแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสําอางชื่อดังของไต้หวันอาทิเช่น ครีมมาดามซ่ง เคล็ดลับ
ความงามของมาดามซ่ง ภริยาท่านเจียงไคเช็ค และผลิตภัณฑ์ความงามอีกมากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซ้ือใช้และเป็น
ของฝากคนทางบ้านได้ 

 สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน 
18.30 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยเที่ยวบินที่ FD243  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
21.40 น. เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน Autumn in Taipei  
4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 

ก าหนดการเดินทาง 
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 13 – 16 ต.ค. 62 17,888. - 17,888. - 17,888. - 17,888. - 3,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถรวม 500 เหรียญ/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนา

หน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านทีต่้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

5. อัตราค่าบริการนี้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย, ชาวต่างชาติโปรดสอบถามอัตราค่าบริการกับเจ้าหน้าที่ และไม่รวม
ค่าวีซ่าสําหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์สามารถแนะนําการยื่นวีซ่าได้ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

7. การยกเลิการเดินทาง 
 7.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 7.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

7.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
7.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่

นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ 
ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย
และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและต่างประเทศ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น 
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ
ได้ทั้งสิ้น** 

7.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด/รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน /รวมน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถ
โหลดได้นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองที่นั่งเป็นแบบ
สุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม * 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลําดับต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการขอวีซ่าไต้หวันตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน (เด็กผู้ใหญ่เก็บเท่ากัน) 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 



  6 เชียงใหม่บินตรง  ไต้หวัน Autumn in Taipei 4 วัน 3 คืน BY FD                                        [GQ1CNXTPE-FD004] 

 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไต้หวันจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 14 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้หวัน หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และไม่

เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็น
การยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า เมืองไต้หวัน 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียม
ให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไต้หวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน 


