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ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPE 101  
ช้อปป้ิงซีเหมินติง | ช้อปป้ิงตลาดกลางคืนซื่อหลิน | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน  
นํ้าหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. บริการอาหารบนเคร่ืองทั้งไปและกลับ 

 
 

 

  

 

 

 

 

เดินทาง ธันวาคม 62-เมษายน 63  

ราคาเริ่มต้น 17,999.- 

เชียงใหมบ่ินตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยนัจันทรา  
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1  เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (BR285 : 11.30-16.30) ไทเป-ซีเหมินติง-เข้าที่พัก 

วันที่ 2  หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู–่ร้านพายสัปปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต 
วันที่ 3 ไถจง–ไทเป–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน–ร้านเครื่องสําอางค์– GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมคา่ข้ึนช้ัน 89)–ซ่ือหลินไนท์มาร์
เก็ต 
วันที่ 4  ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)-เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (BR257 : 07.15-10.30) 
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วันท่ี 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (BR285 : 11.30-16.30) ไทเป-ซีเห
มินติง-เข้าท่ีพัก 

09.00 น. 
 

คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน EVA AIR (BR)  โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนข้ึนเครื่อง 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน *  
[สําคัญมาก!!  ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ หรือเน้ือสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

11.30 น. 
 

ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) เที่ยวบินที่ BR258 (น้ําหนักกระเป๋า 30 kg. และมีอาหาร
บริการบนเครื่อง) 

16.30 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว หลังจากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่เมืองไทเป 

คํ่า รับประทานอาหารค่ําแบบกล่อง (McDonald’s) 
ให้ท่านได้  ช้อปป้ิงย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทย
คือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้า
กี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซ้ือ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้
ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนําว่าพลาดไม่ได้กับเมนู นํ้าแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซ่ึงต้นตํารับของเมนูนี้อยู่ที่ซี
เหมินติงน่ีเอง 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก Orange Hotel หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 2 
หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู–่ร้านพายสัปปะรด–ไถ
จง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 เดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบนํ้าจืดที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุม
สูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กําลังประกบกันอยู่และยังเป็นตําแหน่งฮ
วงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พ้ืนที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นําท่านนั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของ
คณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้  
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จากนั้นนําท่านสู่ วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิว
ทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 จากนั้นนําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์ 

และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรักที่วัดหลงซันไทเป 
วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสําคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้
ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซ่ึงมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่อีก   

 
นําท่านเลือกซ้ือของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็ว่าได้ 
แนะนําให้ท่านซ้ือเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด , ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)  นําท่าน ช้อปป้ิง
ตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเครื่องสําอางค์
จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง ให้ท่านได้เลือกแวะซ้ือ แวะชมตามใจ
ชอบ หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถ่ิน อาหารทานเล่นหรือ
ทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สุดของไถจงอีกด้วย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก Orange Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
ไถจง–ไทเป–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–ร้านเคร่ืองสําอางค์– GERMANIUM SHOP–ตกึไทเป 101 
(ไม่รวมค่าข้ึนชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เวลา นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของ ท่านสู่  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนข้ึนเขาไปยังหมู่บ้านจิ่ว

เฟ่ินท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวันที่สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์ชิง  ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
ตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้   สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุค ปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินเป็น
หมู่บ้านที่มีการขายของพ้ืนเมือง ทั้งขนมพ้ืนเมือง อาหาร และของฝากแบบพ้ืนเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP 
ของไต้หวันน่ันเองและที่น่ียังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทําซีรี่ย์
เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY  ทําให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความ
สวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟ่ินจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของ
ไต้หวัน  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นข้ึน
และลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพ่ิมประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน *** 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Takao (ชาบูสไตล์ไต้หวัน 1 เช็ต/ท่าน) 
 ไต้หวัน  นําท่านช้อปป้ิง ร้านเคร่ืองสําอางค์ COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสําอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่

ท่านสามารถซ้ือเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ แวะช้อปปิ้ง ศูนย์ GERMANIUM ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium 
ที่มีคุณสมบัติ ทําให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพ่ิมความกระปรี้กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ที่
เป็นอัญมณีล้ําค่าที่มีอยู่เพียงไม่กี่ที่ในโลก 
นําคณะท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 
เมตร ซ่ึงเป็นความสูงอันดับ 5 ของโลก (อันดับในปี 2016) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติด
อันดับโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวันอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนัก
กว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว  ด้านในมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วย
ความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที  ส่วนด้านล่างของตึกเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดัง
ระดับโลกไว้มากมาย หลังจากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามคํ่าคืนที่ใหญ่ที่สุดใน
ไทเป ให้ท่านซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย 

 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก Orange Hotel หรือเทียบเท่า 
วันท่ี 4 ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)-เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (BR257 : 07.15-10.30) 
เช้ามืด บริการปลุกท่าน เช็คเอาท์ออกจากที่พัก  นําท่านออกเดินทางไป สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไต้หวัน 

บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ําผลไม้) 
07.15 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดยเที่ยวบินที่ BR257  

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

10.30 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ป ี
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 19-22 ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 17,999 4,500 
วันที่ 13-16 ก.พ. 63 17,999 17,999 17,999 17,999 4,500 
วันที่ 11-14 เม.ย. 63 19,999 19,999 19,999 19,999 4,500 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 5,900 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้
รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้านขนมพ้ืนเมือง ฯลฯ ซึ่งจําเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้อง

รบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวัน  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ วันท่ีมีการลง

ร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจํานวนเงิน 500 NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน 
ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

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

หน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร

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

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
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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 

 **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 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน* 
2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

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

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

ที่มีการเรียกเก็บ 
6.  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   
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 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการขอวีซ่าไต้หวันตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน (เด็กผู้ใหญ่เก็บเท่ากัน) 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
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  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในเมืองไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง 
เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า เมืองไต้หวัน 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไต้หวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในเมืองไต้หวัน 
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คุณสมบัติการเข้าเมืองไต้หวัน (สําหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไต้หวันจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพํานัก

ระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 14 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากเมืองไต้หวัน หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง 
 


