
 

 

รหัสทัวร GQH1901613 
ทัวรไตหวัน สะพานแหงความรักต้ันสุย เชียงใหมบินตรง 5 วัน 4 คืน 
(FD) 
สะพานแหงความรักต้ันสุย | ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น 

ถายรูปคูตึก TAIPEI 101 | ตลาดปลาไทเป | เมนูพิเศษ สุก้ีไตหวัน เส่ียวหลงเปา เมนูปลา 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม-สนามบินเถาหยวน FD242 (13.45-18.35) 
11.00 น. 
 

คณะพรอมกันท่ีสนามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร 
สายการบิน แอรเอเชีย(FD)  โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
กอนข้ึนเคร่ือง 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบินซ่ึง
ระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง หากทานมีความประสงคท่ีจะระบุที่น่ังบนเคร่ือง 
หรือเปล่ียนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม *  
[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมือง
ไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

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

18.35 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 
ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ิน) 
หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว 

ท่ีพัก EASTERN HOTELS หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 2 ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซําจ๋ัง-วัดเหวินอู-ชิมชาอูหลง-ไถจง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 



 

 

นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซ่ึงเปนทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติที่
ใหญท่ีสุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุม
สูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย คร่ึงลางเหมือนพระจันทรเส้ียวที่
กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยที่ดีมีมังกรลอมรอบ พ้ืนที่บริเวณน้ีถือวาเปน
จุดรับพลังมังกรท่ีสมบูรณที่สุดของไตหวัน   นําทานน่ังเรือยอรชแบบสวนตัวของคณะ ชม
ความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี จากน้ันนําทานชม วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการ
พระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจ๋ัง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบ
ในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 จากน้ันนําทานกราบไหวส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจ้ือ เทพเจาแหงปญญา 

และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรือที่เรา
รูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในดานความรักท่ีวัดหลงซันไทเป วัดน้ีถือวา
เปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรไดครบทุกความปรารถนาท่ีวัดน้ี 
ส่ิงท่ีนาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต้ังอยูหนาวัด ซ่ึงมีมูลคาตัวละ 1 
ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรูปคูอีก 
หลังจากน้ันนําทานชิมชาอูหลงตนตําหรับยอดนิยมสําหรับคนรักสุขภาพ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น-รานสรอยสุขภาพ GERMANIUM POWER-ตึกไทเป 101(ไมรวม

คาข้ึนชมตึก)-รานเคกพายสับปะรด-อนุสรณสถาน ดร.ซุนยัดเซ็น 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ระหวางทางกอนข้ึนเขาไปยังหมูบานจิ่วเฟم�นทานจะไดเห็น

เสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันที่สรางข้ึนในสมัยราชวงศชิง ในอดีตที่จ่ิวเฟم�นเปนแหลง
เหมืองทองที่มีช่ือเสียงต้ังแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ สมัยราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมาก
พากันมาขุดทองที่น่ี แตในยุคปจจุบันน้ีที่หมูบานจ่ิวเฟم�นเปนหมูบานที่มีการขายของ
พ้ืนเมือง ท้ังขนมพ้ืนเมือง อาหาร และของฝากแบบพ้ืนเมืองหรือท่ีเราเขาใจกันงายๆ คือ
หมูบาน OTOP ของไตหวันน่ันเองและที่น่ียังมีโลเกช่ันความสวยงามและโดดเดนเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรับคัดเลือกเปนสถานที่ถายทําซีร่ียเกาหลี ซีร่ียไตหวันและการตูน
แอนิเมช่ันของญ่ีปุ�นท่ีฉายทั่วโลกอยางเร่ือง SPIRITED AWAY ทําใหผูคนท่ัวโลกเห็นฉาก
ความสวยงามของหมูบานจ่ิวเฟم�นจากการตูนเร่ืองน้ีและกลายเปนสถานท่ีเที่ยวยอดนิยมใน
การมาเช็คอินหรือถายรูปอีกแหงหน่ึงของไตหวัน  



 

 

*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปล่ียน
รถเปนรถเมลแบบทองถ่ินข้ึนและลงเหมือนคนทองถ่ิน ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคน
ทองถ่ินและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
 นําทานเลือกซ้ือเลือกชมสรอยเพ่ือสุขภาพที ่ศูนย Germanium ข้ึนช่ือเร่ืองสรอยขอมือ 

Germanium ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมีคุณสมบัติ ทําให
เลือดลมเดินดีข้ึน เพ่ิมความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง 
ปะการังน้ําลึกท่ีเปนอัญมณีลํ้าคาที่หายากซึ่งมีอยูไมก่ีที่ในโลก     

 
จากน้ันนําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบันถือวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หาก
ทานมาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป 101 น่ันแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน! .. 
โครงสรางของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดานวศิวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงน้ี
เปนตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 ตันที่
ชวยถวงสมดุลของตัวตึกไว และชวยการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและในอดีตยัง
เคยสูงที่สุดในโลก แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปนที่ 1 ไวไดคือลิฟตท่ีเร็วท่ีสุดในโลก (ไม
รวมคาข้ึนลิฟทที่เร็วท่ีสุดในโลกเพ่ือข้ึนจุดชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD ) 
แวะใหทานเลือกซ้ือของฝากไตหวันที่ รานพายสับปะรด ถือวาเปนขนมท่ีแสดงถึง
สัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาได แนะนําใหทานซ้ือเปนขนม
ฝากแกคนทางบานหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 
นําทานเดินทางชม อนุสรณสถาน ดร.ซุนยัดเซ็น สรางข้ึนเพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีของ
ทานซุนยัดเซน ท่ีไดรับการยกยองจากชาวไตหวันวาเปนบิดาแหงชาติ ซ่ึงทานเปนผูนําการ



 

 

ปฏิวัติซินไฮเม่ือป 1972 ที่สามารถลมลางระบบกษัตริยในราชวงศฉิง(Qing Dynasty)
ไดสําเร็จและกอต้ังประเทศจีนใหมเปน สาธารณรัฐจีน(Republic of China) รวมทั้งเปน
หน่ึงในผูกอต้ังพรรคกกมินต๋ัง(Kuomintang, KMT)รวมกับทานเจียงไคเชกที่สรางชาติ
ไตหวันจนเจริญเติบโตมาอยางในทุกวันน้ีภายในอนุสรณสถานีซุนยัดเซนจะมีการจัดแสดง
เร่ืองราวตางๆของทาน ต้ังแตประวัติความเปนมา การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และศิลปะ 
รวมทั้งรูปปم�นของทานในทาน่ังขนาดใหญซึ่งจะมีทหารยืนเฝ�าอยูดวย 

ท่ีพัก C U HOTEL หรือเทียบเทา  
จากน้ันอิสระใหทานเที่ยวชมไนทมารเก็ต ทีอาหารทองถ่ินของไตหวัน ใหทานไดเลือกชิม 
เลือกซ้ือ รวมถึงของท่ีระลึกตางๆ ในราคาพิเศษ 

 **อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย** 
 

วันที่ 4 ตลาปลาไทเป-วัดเทียนหยวน-สะพานต้ันสุย-ถนนคนเดินต้ันสุย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development 

ภายในเปนบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู�ดคลายของญ่ีปุนแตไมตองไปถึงญ่ีปุ�น ทานจะ
ไดเห็นบรรยากาศการซ้ือขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินคาหลากหลายใหเลือกชิม
หรือเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองต้ันสุย เปนเมืองทาต้ังอยูแมน้ําตันสุย แตเดิมเปนเมือง
ทาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของเมืองไตหวัน ตอมาไดพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีทองเที่ยวอีก
แหงที่ข้ึนช่ือของเมืองไตหวัน นําทานนมัสการสักการะเทพเจาจากลัทธิเตา ท่ีวัดเทียน
หยวน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 นําทานเดินทางสู สะพานแหงความรักต้ันสุย เปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมท่ีมีช่ือเสียง

ของเมืองต้ันสุย เปดทําการเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2003 จึงเปนท่ีมาของช่ือสะพานแหง
น้ี หลังจากน้ันนําทานสู ตลาดคนเดินต้ันสุย ใหทานไดอิสระในการเลือกซ้ือสินคา ท้ังเส้ือผา 
รองเทา และของทานเลน ซ่ึงเปนแหลงรวมรานคาและรานอาหารตางๆ มากมายใหทานได
เลือกชอปปم�งไดอยางอิสระ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนูเส่ียวหลงเปา) 
ท่ีพัก C U HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ 5 วัดหลงซาน-รานเคร่ืองสําอาง-ชอปปم�งยานซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบิน
เชียงใหม FD243 (18.30-21.40) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสู วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” เปนวัดเกาแกท่ีสรางขึ้นในป ค.ศ. 

1738 ซ่ึงถือไดวาเปนวัดพุทธท่ีเกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวย
รูปแบบของประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและ
เหลาเทพเจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากในปจจุบัน ในแตละวันก็
จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับทานท่ี
ตองการขอพรเร่ืองความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดที่น่ีกับองคเทพเจาแหง
ความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณท่ีแสดงออกถึงคูแท 
มีช่ือเสียงโดงดังมากของไตหวัน จากน้ันนําทานแวะชม เคร่ืองสําอาง COSMETIC 
SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือดังของไตหวันอาทิเชน ครีมมาดามซง เคล็ดลับความงาม
ของมาดามซง ภริยาทานเจียงไคเช็ค และผลิตภัณฑความงามอีกมากมายหลายแบรนด ท่ี
ทานสามารถซ้ือใชและเปนของฝากคนทางบานได 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO (เมนูสุก้ีสไตลไตหวัน 1 เซ็ท/ทาน) 
จากน้ันใหทานได  ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สุดของ
ไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบ
กับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผาและรองเทาก่ีฬา
ย่ีหอตาง ๆ ยังมีสินคาย่ีหอทองถ่ินใหเลือกซื้อ แตท่ีน่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยัง
มีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู 
น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซ่ึงตนตํารับของเมนูน้ีอยูท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
18.30 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับ เชียงใหม ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเอเชีย (FD) โดย

เท่ียวบินที่ FD243 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 
21.40 น. เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

   

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
พักกับผูใหญ 1 
ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 10 - 14 ส.ค. 
62 18,888. - 18,888. - 18,888. - 18,888. - 4,900. 

- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 6,900 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 
 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ

เพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน  ในกรณีที่คาทัวรราคาต่ํากวา 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง  
4.  การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  



 

 

4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
10,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน 
บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งไทยฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืน
คาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
เมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ไตหวัน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจ
คนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งส้ิน** 
4.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และ
เงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการ
บินซึ่งระบบการจองท่ีน่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง หากทานมีความประสงคท่ีจะระบุที่น่ัง
บนเคร่ือง หรือเปล่ียนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม * 

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจัดหองพักใหเปนไป
ตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 



 

 

4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [20 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
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]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศ

ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถา
กรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิม
ในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

3. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน (เด็ก
ผูใหญเก็บเทากัน) 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการ

ปรับข้ึนกอนวันเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในเมือง
ไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามี
คุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและ
เอกสารเร่ืองท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของ
กองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนระหวางที่พํานักในเมือง

ไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน คน 
รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 



 

 

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขา

ขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของ

การถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขา
เมือง 

 


