
      

 

รหัสทัวร GOH1901083 
ทัวรไตหวัน ไถจง เจียอ้ี ไทเป 5 วัน 4 คืน (FD) 

 

 
 
เท่ียวหมูบานวัฒนธรรม 9 ชนเผา ชมโชวพ้ืนเมือง+ฟรี! เขาสวนสนุก  
ชมความสดใสนารักของ หมูบานสายรุง 
ชม อุทยานธรณีเยหล่ิว หน่ึงในสถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติของไตหวัน 
ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
ชม อุทยานอาหล่ีซัน อุทยานแหงชาติที่มีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน 
ถายรูปกับตึกไทเป 101 แลนดมารคของไตหวัน 
เมนูพิเศษ สุก้ีสไตลไตหวัน 1 เซ็ท/ทาน 
ชอปปم�ง 2 ตลาด สุดฮิต  ตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต, ซีเหมินติง  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1:  
สนามบินเชียงใหม–สนามบินเถาหยวน FD242 (15.10-20.10) –โรงแรม 
**เดินทางวันท่ี 10-14 ส.ค. 62 เที่ยวบินขาไปเปล่ียนเวลาบิน FD242 (13.45-
18.35)** 

13.00 น./ 
*11.00 น. 

คณะพรอมกันที่สนามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
เคานเตอร สายการบิน แอรเอเชีย(FD)  โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการ
บินซึ่งระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง หากทานมีความประสงคท่ีจะระบุที่น่ังบน
เคร่ือง หรือเปล่ียนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม * 

15.10 น./ 
*13.45 น. 

ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน แอรเอเชีย(FD) เที่ยวบินที่ 
FD242  
(น้ําหนักกระเป�า 20 kg. และ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

20.10 น./ 
*18.35 น. 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถ่ิน) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  

       นําคณะเขาสูที่พัก HOTEL J หรือเทียบเทา 

วันที่ 2:  หนานโถว-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซําจ๋ัง-วัดเหวินอู-หมูบาน
วัฒนธรรม 9 ชนเผา -ไถจง-ฝงเจ่ียไนท มารเก็ต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญที่สุดของไตหวัน นําทานน่ังเรือแบบสวนตัว
ของคณะชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปน
ทะเลสาบน้ําจืดท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติที่ใหญท่ีสุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมี
ความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางคร่ึงบน
เหมือนพระอาทิตย คร่ึงลางเหมือนพระจันทรเส้ียวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปน
ตําแหนงฮวงจุยทีดีมีมังกรลอมรอบ พ้ืนที่บริเวณน้ีถือวาเปนจุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณ
ที่สุดของไตหวัน  จากน้ันนําทาน น่ังกระเชาลอยฟ�า จากมุมน้ีทานจะไดพบกับวิวของ
ทะเลสาบสุริยัน จันทราในมุมสูงเปนวิวแบบพาโนรามา เขาสู หมูบานวัฒนธรรม 9 ชน
เผา ดานในจะแบงออกเปน 4 โซนใหญ ๆ โซนที่ 1 จะเปนพ้ืนที่บริเวณของการแสดง
โชวระบําพ้ืนเมืองเก่ียวกับวัฒนธรรมของชนเผาด้ังเดิมตางๆบนเกาะไตหวัน ทานจะได
ชมเร่ืองราวจากการแสดงไปพรอมจังหวะของดนตรีเหลานักแสดงที่มีเช้ือสายจากชน
เผาแทๆ โซนที่ 2 เปนบริเวณท่ีจัดแสดงจําลองหมูบานชนเผาทั้ง 9 ชนเผาจัดแสดงอยู



 

 

อยางสมจริง ท้ังบานท่ีใชเปนที่อยูอาศัย หรือบานที่ใชเปนสถานท่ีชุมนุม และการ
จําลองการละเลนของชนเผาแตละเผา โซนท่ี 3 เปนโซนสวนสนุกขนาดใหญประเภท
เคร่ืองเลน Adventure แบบกลางแจงของผูใหญและเด็กโต พรอมทั้งมีโซน indoor 
ของเด็กเล็กใหไดเลือกเลนกันอยางเราใจเลยทีเดียว โซนท่ี 4 จะเปนบานหลังใหญทรง
ยุโรปจัดแสดงอยูทามกลางการจัดสวนแบบสไตลยุโรปเต็มไปดวยดอกไมและตนไม
สวยงามเปนฉากหลังใหทานไดถายรูปอยางสนุกสนาน 
จากน้ันนําทานชม วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจ๋ัง ท่ีอัญเชิญ
มาจากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกับมุม
ทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

 

จากน้ันนําทานกราบไหวส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ี วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจ้ือ เทพเจาแหง
ปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหม
ลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในดานความรักที่วัด
หลงซันไทเป วัดน้ีถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรได
ครบทุกความปรารถนาที่วัดน้ี ส่ิงที่นาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัว 
ที่ต้ังอยูหนาวัด ซ่ึงมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานได
ถายรูปคูอีก 
จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองไถจง  
นําทานชอปปم�ง ตลาดฝงเจ่ียไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนท่ีนิยมที่สุดของเมืองไถจงมี
สินคาหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนดระดับกลาง ราน
เคร่ืองสําอางคจากญ่ีปุ�น รานรองเทากีฬาย่ีหอตางๆ เส้ือผาหลากหลายยี่หอ ทั้งย่ีหอ
ทองถ่ินของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานไดเลือกแวะซ้ือ แวะชมตามใจ
ชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบ่ือเพราะตลาดแหงน้ียังเปนตลาดที่
รวบรวมอาหารทองถ่ิน อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญที่สุดของไถจงอีก
ดวย 
อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 

       นําคณะเขาสูที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3:  ไถจง-หมูบานสายรุง-เจียอ้ี-อุทยานอาหล่ีซัน-น่ังรถไฟโบราณชมป�าสนพันป-ชิมชาอู
หลง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสู หมูบานสายรุง เดิมเปนหมูบานทหารผานศึกของพรรคกกมินต๋ังในยุค

สงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางล้ีภัยมารวมตัวที่ไตหวัน เวลาผานมาหลายสิบป 



 

 

ผูคนยายออก บางก็ลมหายตายจากกันไป ตอมามีโครงการร้ือหมูบานแหงน้ีและสราง
เปนเมืองใหมแต... ในระหวางที่ทําการร้ือถอนมีทหารเกานายหน่ึงนามวา คุณปู�หวง 
หยง ฟู� ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกําแพง และตัวบาน นัยวาเปนเสมือนการ
บอกลาหมูบานแหงน้ีที่ ภาพวาดบนกําแพงและตัวบานสะดุดตาผูพบเห็น ดวยสีสันที่
สดใจเปم�ยมไปดวยความสุข ท้ังตัวหนังสือ ตัวการตูน ใบหนาคน ใหทานไดบันทึกภาพ
เปนท่ีระลึก 

 จากน้ันเดินทางสูเมืองเจียอ้ี ท่ีมีอุทยานอาหล่ีซัน 1 ในอุทยานแหงชาติของไตหวัน 
**สําหรับทานท่ีเมารถ แนะนําใหทานยาแกเมาในชวงกอนข้ึนอุทยานอาหล่ีซัน ** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 นําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาหล่ีซัน นําทานน่ังรถไฟโบราณชมสวนสนพันป

และสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติสําคัญตางๆ ภายในอุทยานแหงชาติอาหล่ีซัน ซ่ึงเปน
อุทยานที่มีความสวยงาม และมีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน ในฤดูใบไมผลิ ดอกซากุระจะ
บานสะพร่ังพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด และจะบานในชวงเดือน 3 และเดือน 
4  เทาน้ัน  นําทานเดินชมด่ืมด่ํากับธรรมชาติของป�าศักด์ิสิทธิ์อาหล่ีซันโดยตลอดสอง
เสนทาง ทานจะไดสัมผัสกับตนสนสูงชัน, ซากตนไมโบราณรูปรางตางๆ  และตนไม
นานาพันธุ ซ่ึงเปนอุทยานท่ียังมีความสมบูรณอยูมาก หลังจากน้ันนําทานชิมชาอูหลง
ตนตําหรับยอดนิยมสําหรับคนรักสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหาร 
       นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม  RENTY LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา 
วันที่ 4:  เจียอ้ี-ไทเป-ชอปปم�งเคกพายสับปะรด-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางกลับเมืองไทเป (ใชเวลาประมาณ 3 ชม.) 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 แวะชม รานพายสับปะรด ท่ีถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนม

ประจําชาติเลยก็วาได แนะนําใหทานซ้ือเปนขนมฝากแกคนทางบานหรือเพ่ือนๆ (ขนม
พายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 
นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรางข้ึนเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 
205 แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนท่ีสําคัญคือหอง
แกลลอร่ีรูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทาน
มาดาม ซง เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพ
เทาน้ันที่เลาเร่ืองราวชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเคร่ืองใช เส้ือผา 
รถยนตกันกระสุนประจําตําแหนงท่ีจัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือก
ถายรูปพรอมฟงเร่ืองราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกับส่ิงเหลาน้ี และอีกหน่ึงสวนท่ี
สําคัญคือบริเวณช้ัน 4 จัดแสดงรูปปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชวการเปลี่ยนเวรของเหลาหทารที่แสดงความ
เคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค จากน้ันใหทานได  ชอปปم�งยาน 
ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได หาก
เปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียง
ดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผาและรองเทาก่ีฬาย่ีหอตาง ๆ ยัง
มีสินคาย่ีหอทองถ่ินใหเลือกซ้ือ แตท่ีน่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยังมี
รานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู 
น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซ่ึงตนตํารับของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมินติง
น่ีเอง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร TAKAO (เมนูสุก้ีสไตลไตหวัน 1 เซ็ท/ทาน) 
       นําคณะเขาสูที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 5:  อุทยานเยหล่ิว-รานเคร่ืองสําอาง-รานสรอยสุขภาพ GERMANIUM POWER-ไทเป 
101-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม  FD243 (18.30-21.40)               

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหล่ิว อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของ

เกาะไตหวัน มีลักษณะพ้ืนที่เปนแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและ
ลมทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นา
ต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 นําทาน ชอปปم�งศูนยสรอยสุขภาพ Germanium ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองสรอยขอมือ 

Germanium ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมีคุณสมบัติ ทําให
เลือดลมเดินดีข้ึน เพ่ิมความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการัง
แดง ปะการังน้ําลึกที่เปนอัญมณีล้ําคาที่หายากซ่ึงมีอยูไมก่ีท่ีในโลก     
นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบันถือวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หาก
ทานมาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป 101 น่ันแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน! .. 
โครงสรางของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหง
น้ีเปนตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 
ตันท่ีชวยถวงสมดุลของตัวตึกไว และชวยการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและใน
อดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปนที่ 1 ไวไดคือลิฟตท่ีเร็วที่สุด
ในโลก (ไมรวมคาข้ึนลิฟทที่เร็วท่ีสุดในโลกเพ่ือข้ึนจุดชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD ) 
นําทานแวะชม รานเคร่ืองสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือดัง
ของไตหวันอาทิเชน ครีมมาดามซง เคล็ดลับความงามของมาดามซง ภริยาทานเจียง
ไคเช็ค และผลิตภัณฑความงามอีกมากมายหลายแบรนด ท่ีทานสามารถซ้ือใชและเปน
ของฝากคนทางบานได 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 

18.30 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับ เชียงใหม ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเอเชีย (FD) 
โดยเที่ยวบินท่ี FD243 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

21.40 น. เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ  
และเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
อัตราคาบริการโปรแกรม: บินตรง !! เชียงใหม ไตหวัน Wonderful to Taipei 5 วัน 4 คืน 
โดยสาย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็ก 2- 12 ป
(เสริมเตียง) 

เด็ก 2- 12 
ป 
(ไมเสริม
เตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
(จอย
แลนด) 

วันที่  12 - 16 ก.ค. 22,888.- 22,888.- 22,888.- 4,900.- 15,188.- 



 

 

62 
วันที่  10 – 14 ส.ค. 
62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 4,900.- 15,388.- 
 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ ] ทานละ 6,900.-  
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
      : รายการและราคาสําหรับผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทาน้ัน 
*** ตามนโยบายของไตหวันรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมือง
ใหนักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล คือ  ศูนยแรGERMANIUM,รานขนม
พ้ืนเมือง, รานคอสเมติค,รานชา ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเน่ืองจากมีผลกับราคา
ทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะ
ชม  การบริโภคข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ินและถาหาก
ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวัน  หรือหากทานตองการแยกตัวออก
จากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญไตหวัน/ทาน/ราน *** 

 
 
 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ 
รวม 600 เหรียญไตหวัน /ทาน/ทริป*** 
สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจของทาน 
** แจกน้ําด่ืมวันละ 1 ขวด ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 



 

 

 อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด/รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน /รวม

น้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีสามารถโหลดไดน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบินซ่ึง
ระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบนเคร่ือง 
หรือเปล่ียนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม * 

2. คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4. คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
2. น้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/

ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีด ฯลฯ 



 

 

4. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
5. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 600 NTD /ทาน/ทริป 
7. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
8. คาธรรมเนียมวีซาเขาไตหวัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ) ตองย่ืนวีซา

เขาไตหวันมีคาธรรมเนียม 1,700 บาทตอทาน และคาบริการย่ืนวีซา 500 บาทตอ
ทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ  
(สําหรับพาสปอรตไทย [เลมสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา 
(หลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาที่เกิดข้ึนตามจริง และทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด) 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 

 1.การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา, รูปแบบการ
ใหบริการหรือยกเลิกการเดินทาง 

 2.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
เพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังส้ิน 

 3.การชําระคาบริการ 
  3.1 มัดจําท่ีละ 10,000 บาท  
  3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
 4.การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
  4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
  4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย จํานวนเงินยอดมัดจํา 
  4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด   

4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
คามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 



 

 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังเชียงใหม,กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม
คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
4.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

    5.บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม  

       สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
6.บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (โปรแกรมและ 
   รายละเอียดของการเดินทาง  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับภาวะอากาศ และ
เหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม 
   สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง 
   ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

 7.บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
8.กรณีที่คณะไมครบจํานวน10 ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง  

 9.เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไข
ทุกขอแลว    
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ไตหวันโดยผิดกฎหมายและใน 
ข้ันตอนการผานการตรวจ คนเขาเมือง ทั้งไทยและไตหวัน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาท่ีเทาน้ันลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทาง
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 



 

 

อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและ
จะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัท
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 
500 NTD/ทาน/ราน 

11. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  

12. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน  



 

 

ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจ
คนเขาเมือง ทั้งไทยและไตหวัน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ันลูกคาทุกทาน
ตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง  
ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งส้ิน** 

 
 
 
 
 


