
 

 

รหัวทัวร GQH1901616 

ทัวรไตหวัน ไฮไลท ไทเป เชียงใหมบินตรง 5 วัน 4 คืน (BR) 
หมูบานวัฒนธรรม 9 เผา+น่ังกระเชา | หมูบานสายรุง | ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา |  
อุทยานเยหล่ิว | ถายรูปคู ตึก TAIPEI 101 | ชอปปم�งซีเหมินติง ,ซื่อหลินไนทมารเก็ต, ฝงเจ่ีย
ไนทมารเก็ต  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

  

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
สนามบินเชียงใหม–สนามบินเถาหยวน BR258 (11.30-16.30) –ไทเป-แชน้ําแรใน
หองพัก 

09.00 น. 
 

คณะพรอมกันท่ีสนามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร 
สายการบิน EVA AIR (BR)  โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
กอนข้ึนเคร่ือง 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน *  
[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมือง
ไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

11.30 น. 
 

ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) เท่ียวบินที่ 
BR258  
(น้ําหนักกระเป�า 30 kg. และมีอาหารบริการบนเคร่ือง) 

16.30 น. 
 

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

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูที่พัก THE LOFT SEASIDE HOTEL หรือเทียบเทา ใหทานอิสระแชน้ําแร

ภายในหองพักตามอัธยาศัย เพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง และผิวพรรณท่ีดี 
 

วันที่ 2 อุทยานเยหล่ิว-หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น-ตึกไทเป101(ไมรวมคาข้ึนช้ัน 89)-อนุสรณซุนยัด
เซ็น-รานเคร่ืองสําอางค-รานเคกพายสับปะรด-ซีเหมินติง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหล่ิว อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะ

ไตหวัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเปนแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล 
ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ นาต่ืนตาทีเดียว 
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลก นําทานสู  หมูบานโบราณจ่ิว
เฟم�น ระหวางทางกอนข้ึนเขาไปยังหมูบานจ่ิวเฟم�นทานจะไดเห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของ
ไตหวันท่ีสรางข้ึนในสมัยราชวงศชิง  ในอดีตที่จ่ิวเฟم�นเปนแหลงเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียง
ต้ังแตสมัยกษัตริยกวงสว้ี   สมัยราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี แต
ในยุคปจจุบันน้ีที่หมูบานจิ่วเฟم�นเปนหมูบานที่มีการขายของพ้ืนเมือง ทั้งขนมพ้ืนเมือง 
อาหาร และของฝากแบบพ้ืนเมืองหรือทีเ่ราเขาใจกันงายๆ คือหมูบาน OTOP ของไตหวัน



 

 

น่ันเองและท่ีน่ียังมีโลเกช่ันความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรับ
คัดเลือกเปนสถานที่ถายทําซีร่ียเกาหลี ซีร่ียไตหวันและการตูนแอนิเมช่ันของญ่ีปุ�นที่ฉายท่ัว
โลกอยางเร่ือง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบาน
จ่ิวเฟم�นจากการตูนเร่ืองน้ีและกลายเปนสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูป
อีกแหงหน่ึงของไตหวัน  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิวเฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปล่ียน
รถเปนรถเมลแบบทองถ่ินข้ึนและลงเหมือนคนทองถ่ิน ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคน
ทองถ่ินและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน ***     

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (อาหารทะเลสไตลไตหวัน) 
 นําทานถายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบันถือวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทานมา

ไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป 101 น่ันแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน! .. โครงสรางของ
ตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงน้ีเปนตึกที่มีความ
สูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 ตันที่ชวยถวงสมดุล
ของตัวตึกไว และชวยการส่ันสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดใน
โลก แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปนที่ 1 ไวไดคือลิฟตที่เร็วท่ีสุดในโลก (ไมรวมคาข้ึนลิฟท
ท่ีเร็วที่สุดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD) 
นําทานเดินทางสู อนุสรณสถาน ดร.ซุนยัดเซ็น ถือวาทานเปนบิดาของชาติและสรางขึ้นใน
ป ค.ศ. 1972 เพ่ือสดุดี รําลึกและเทิดทูนทานซุนยัดเซ็น นําทานแวะชม รานเคร่ืองสําอาง 
COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือดังของไตหวัน มากมายหลายแบรนด ที่
ทานสามารถซ้ือเปนของฝากแกคนทางบานได หลังจากน้ันนําทานเลือกซ้ือของฝาก ท่ี ราน
พายสับปะรด ท่ีถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วา
ได แนะนําใหทานซ้ือเปนขนมฝากแกคนทางบานหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อป
คอรน, เห็ดทอด เปนตน) 

ค่ํา อิสระใหทานได  ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งท่ียอดนิยมท่ีสุดของไตหวัน
เลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับ
เกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาท้ังเส้ือผาและรองเทาก่ีฬา
ย่ีหอตาง ๆ ยังมีสินคาย่ีหอทองถ่ินใหเลือกซื้อ แตท่ีน่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยัง
มีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู 
น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซ่ึงตนตํารับของเมนูน้ีอยูท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 
อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 

ท่ีพัก เดินทางเขาสูที่พัก HOTEL J หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 3 หนานโถว-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-หมูบานวัฒนธรรม 9 ชนเผา -วัดเหวินอู- 
วัดพระถังซําจ๋ัง-ไถจง-ฝงเจ่ียไนท มารเก็ต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเมืองหนานโถว นําทานกราบไหวส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ี วัดเหวินหวู เชน ศาสดา

ขงจ้ือ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซ่ือสัตย และเทพเจาแหงความ
รักองคใหมลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในดานความรักที่
วัดหลงซันไทเป วัดน้ีถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรได
ครบทุกความปรารถนาที่วัดน้ี ส่ิงท่ีนาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต้ังอยู
หนาวัด ซ่ึงมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรูปคูอีก
ดวย   จากน้ันนําทานสู วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต (ฟน) ของพระถังซัมจ๋ัง ท่ี
อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูป
กับมุมทีสวยท่ีสุดของทะเลสาบสุริยันจันทรา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
 นําทานน่ังเรือชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปน

ทะเลสาบน้ําจืดท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติที่ใหญท่ีสุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความ
ยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางคร่ึงบนเหมือนพระ
อาทิตย คร่ึงลางเหมือนพระจันทรเส้ียวท่ีกําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยทีดี
มีมังกรลอมรอบ พ้ืนที่บริเวณน้ีถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน  
จากน้ันนําทานน่ังกระเชา ทานจะไดพบกับวิวของทะเลสาบสุริยัน จันทราในมุมสูงเปนวิว
แบบพาโนรามา เขาสู หมูบานวัฒนธรรม 9 ชนเผา โซนแรกชมการแสดงโชวระบําพ้ืนเมือง
เก่ียวกับวัฒนธรรมของชนเผาด้ังเดิมตางๆบนเกาะไตหวัน ทานจะไดชมเรื่องราวจากการ
แสดงไปพรอมจังหวะของดนตรีเหลานักแสดงที่มีเช้ือสายจากชนเผาแทๆ โซนทีส่อง เปน
บริเวณท่ีจัดแสดงจําลองหมูบานชนเผาท้ัง 9 ชนเผาจัดแสดงอยูอยางสมจริง ทั้งบานที่ใช
เปนที่อยูอาศัย หรือบานที่ใชเปนสถานท่ีชุมนุม และการจําลองการละเลนของชนเผาแตละ
เผา  
(กรณีฝนตกจะเปล่ียนเปนรถแทนการน่ังกระเชา) 
ออกเดินทางสูเมืองไถจง นําทานชอปปم�ง ตลาดฝงเจ่ีย ไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนท่ีนิยม
ท่ีสุดของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและรานย่ีหอแบรนด
ระดับกลาง รานเคร่ืองสําอางคจากญ่ีปุ�น รานรองเทากีฬาย่ีหอตางๆ เส้ือผาหลากหลาย
ย่ีหอ ทั้งย่ีหอทองถ่ินของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อ แวะ
ชมตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบ่ือเพราะตลาดแหงน้ียังเปน
ตลาดที่รวบรวมอาหารทองถ่ิน อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญที่สุดของไถจงอีก



 

 

ดวย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 

ไถจง-หมูบานสายรุง-ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค-รานสรอยสุขภาพ 
GERMANIUM POWER-ซ่ือหลินไนท         

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม หมูบานสายรุง เดิมเปนหมูบานทหารผานศึกของพรรคกกมินต๋ังในยุคสงคราม

กลางเมืองของจีน ท่ีเดินทางล้ีภัยมารวมตัวท่ีไตหวัน เวลาผานมาหลายสิบป ผูคนยายออก 
บางก็ลมหายตายจากกันไป ตอมามีโครงการร้ือหมูบานแหงน้ีและสรางเปนเมืองใหมแต... 
ในระหวางท่ีทําการร้ือถอนมีทหารเกานายหน่ึงนามวา คุณปู�หวง หยง ฟู� ตัดสินใจวาดภาพ
และระบายสีแนวกําแพง และตัวบาน นัยวาเปนเสมือนการบอกลาหมูบานแหงน้ีที่ 
ภาพวาดบนกําแพงและตัวบานสะดุดตาผูพบเห็น ดวยสีสันที่สดใจเปم�ยมไปดวยความสุข 
ท้ังตัวหนังสือ ตัวการตูน ใบหนาคน ใหทานไดบันทึกภาพเปนท่ีระลึก 
นําทานเดินทางกลับไทเป นําทานชมวัดหลงซาน ถือเปนวัดเกาแกท่ีมีช่ือเสียงใหทานได
สัมผัสความงามของสถาปตยกรรมไตหวันแบบ ด้ังเดิม สรางข้ึนในพ.ศ. 2281 แสดงให
เห็นถึงจิตใจท่ีเต็มเปم�ยมไปดวยความศรัทธาในศาสนาของชาววานหัว วัดแหงน้ีเต็มไปดวย
รูปแบบของประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีตงดงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (พิเศษ...เมนูสุก้ีชาบู TAKAO 1 ทาน/เซ็ท) 
 นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรางข้ึนเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนท่ีสําคัญคือหองแกลลอร่ีรูปภาพ
ตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม ซง เมย หลิง 
หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันที่เลาเร่ืองราว
ชีวประวัติของทานท้ังสองแตยังมีขาวของเคร่ืองใช เส้ือผา รถยนตกันกระสุนประจํา
ตําแหนงท่ีจัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟงเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตรไปพรอมกับส่ิงเหลาน้ี และอีกหน่ึงสวนที่สําคัญคือบริเวณช้ัน 4 จัดแสดงรูป
ปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว
การเปล่ียนเวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค จากน้ันนําทานชม ศูนยสรอยสุขภาพ Germanium ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองสรอยขอมือ 
Germanium ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมีคุณสมบัติ ทําให
เลือดลมเดินดีข้ึน เพ่ิมความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง 



 

 

ปะการังน้ําลึกท่ีเปนอัญมณีลํ้าคาที่หายากซึ่งมีอยูไมก่ีที่ในโลก 
ค่ํา อิสระชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต  เปนตลาดท่ีมี่ช่ือเสียงท่ีสุดของไทเป ในดาน

อาหารทองถ่ินของไตหวัน มีรานอาหารมากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกัน
แบบสไตลทองถ่ินเลยทีเดียว และยังมีสินคาพ้ืนเมือง สินคาแฟช่ันวัยรุน  รานรองเทากีฬา
ย่ีหอตาง ๆ ท่ีใหไดชอปปم�งกันแบบจุใจ 
อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 

ท่ีพัก เดินทางเขาสูที่พัก C U HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม BR257(07.15-10.30) 
เชามืด บริการปลุกทาน เช็คเอาทออกจากท่ีพัก  นําทานออกเดินทางไป สนามบินเถาหยวน 

สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
บริการอาหารเชา แบบกลอง (แซนวิช+น้ําผลไม) 

07.15 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู เชียงใหม ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดย
เท่ียวบินที่ BR257  
(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

10.30 น. เดินทางถึง 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
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 18 – 22 
กันยายน 62 22,888. - 22,888. - 22,888. - 22,888. - 4,800. 

- 
วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 
62 22,888. - 22,888. - 22,888. - 22,888. - 4,800. 

- 
วันที่ 20 – 24 
พฤศจิกายน 62 22,888. - 22,888. - 22,888. - 22,888. - 4,800. 

- 
วันที่ 04 – 08 
ธันวาคม 62 22,888. - 22,888. - 22,888. - 22,888. - 4,800. 

- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคาน้ีรวม



 

 

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
 
 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถรวม 600 เหรียญ/ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1.        ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ
เงินคาทัวรแลวเทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 
วัน นับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

5. อัตราคาบริการน้ีเฉพาะผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทย, ชาวตางชาติโปรดสอบถามอัตรา
คาบริการกับเจาหนาที่ และไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและลูกคาเปนผูดําเนินการย่ืนวีซา
เอง บริษัททัวรสามารถแนะนําการย่ืนวีซาได 

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

7. การยกเลิการเดินทาง 
 7.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด 
 7.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 

บาท 



 

 

7.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด 
7.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง

สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งไทย และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางไป
ตางประเทศโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทย
และตางประเทศ ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งส้ิน** 

7.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม
รายการทัวรขางตน 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการ
บิน* 

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 [30 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 ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
เพ่ิมเติมในการขอวีซาไตหวันตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

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

3. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 600 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน (เด็ก
ผูใหญเก็บเทากัน) 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 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  

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและ
เอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนระหวางท่ีพํานักใน

เมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 
คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 


