
 

 

รหัสทัวร GOH1903608 
ทัวรไตหวัน ลองเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา อุทยานเยหลิ่ว ตึกไทเป 101 
ชอปปم�งซีเหมินติง ซื่อหลินไนทมารเก็ต 5 วัน 4 คืน (BR) 
ไทเป   อุทยานเยหลิ่ว   หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น   ตึกไทเป101 
อนุสรณซนุยัดเซ็น   รานเคร่ืองสําอางค   รานเคกพายสับปะรด   ซีเหมินติง 
หนานโถว   วัดเหวนิอู   ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซําจั๋ง   ไถจง 
ฝงเจี่ยไนทมารเก็ต   วัดหลงซาน   อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
รานสรอยสขุภาพ   ซื่อหลินไนทมารเกต็ 

 



 

 

 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | อุทยานเยหลิ่ว | ถายรปูคู ตกึ TAIPEI 101 

ชอปปم�งซีเหมินติง ,ซื่อหลินไนทมารเก็ต, ฝงเจี่ยไนทมารเก็ต 
น้ําหนักกระเป�าทานละ 30 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ 

 
 
 

 
  
 
 

วันที่ 1 เชียงใหม(สนามบินเชียงใหม)-ไตหวัน(สนามบินเถาหยวน) (BR258 : 11.30-
16.30)-ไทเป-แชนํ้าแรในหองพัก 

09.00 น. 
 

คณะพรอมกันทีส่นามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร 
สายการบิน EVA AIR (BR)  โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
กอนขึ้นเครื่อง 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน *  
[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมือง
ไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

11.30 น. 
 

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

เดนิทาง กุมภาพันธ-์เมษายน 2563  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1  เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-ไตห้วนั(สนามบินเถาหยวน) (BR258:11.30-16.30)-ไทเป-แช่นํ�าแรใ่นหอ้งพกั 
วนัที� 2  อทุยานเย๋หลิ�ว-หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น-ตกึไทเป101(ไม่รวมค่าขึ �นชั�น 89)-อนสุรณซ์ุนยดัเซ็น-รา้นเครื�องสาํอางค-์ 
 รา้นเคก้พายสบัปะรด - ซีเหมินติง 
วนัที� 3  หนานโถว-วดัเหวินอู-่ล่องเรือทะเลสาบสรุยินั จนัทรา-วดัพระถงัซาํจั�ง-ไถจง-ฝงเจี�ยไนท ์มารเ์ก็ต 
วนัที� 4  ไทเป-วดัหลงซาน-อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค-รา้นสรอ้ยสขุภาพ GERMANIUM POWER-ซื�อหลินไนท ์ มารเ์ก็ต 
วนัที� 5  ไตห้วนั(สนามบินเถาหยวน)-เชยีงใหม(่สนามบินเชียงใหม่) (BR257:07.15-10.30) 
 

ราคาเริ�มต้น  19,999.- 



 

 

16.30 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 
1 ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) 
หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว หลังจากน้ันนําทานเดินทาง
สูเมืองไทเป 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก EASTERN YANGMEI หรือเทียบเทา  

ใหทานอสิระแชนํ้าแรภายในหองพักตามอธัยาศัย เพ่ือสุขภาพทีแ่ข็งแรง และ
ผิวพรรณที่ด ี

วันที่ 2 อุทยานเยหลิ่ว-หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น-ตึกไทเป101(ไมรวมคาขึ้นช้ัน 89)-อนุสรณ
ซุนยัดเซ็น-รานเคร่ืองสําอางค-รานเคกพายสับปะรด-ซีเหมินติง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะ

ไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล 
ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นาต่ืนตาทีเดียว 
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก  

 
นําทานสู  หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ระหวางทางกอนขึ้นเขาไปยังหมูบานจิ่วเฟم�นทานจะได
เห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง  ในอดีตที่จิ่วเฟم�นเปน
แหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้   สมัยราชวงศชิง มีนักขุดทอง
จํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี แตในยุคปจจุบันน้ีที่หมูบานจิ่วเฟم�นเปนหมูบานที่มีการขาย
ของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเขาใจกันงายๆ 
คือหมูบาน OTOP ของไตหวันน่ันเองและที่น่ียังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเดนเปน



 

 

เอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรับคัดเลือกเปนสถานที่ถายทําซีร่ียเกาหลี ซีรี่ยไตหวันและการตูน
แอนิเมชั่นของญี่ปุ�นที่ฉายทั่วโลกอยางเรื่อง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคนทั่วโลกเห็น
ฉากความสวยงามของหมูบานจิ่วเฟم�นจากการตูนเรื่องน้ีและกลายเปนสถานที่เที่ยวยอด
นิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูปอีกแหงหน่ึงของไตหวัน  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปลี่ยน
รถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคน
ทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน ***   

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

มาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป 101 น่ันแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน! .. โครงสราง
ของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงน้ีเปนตึกที่มี
ความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 ตันที่ชวยถวง
สมดุลของตัวตึกไว และชวยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูง
ที่สุดในโลก แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปนที่ 1 ไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก (ไมรวมคา
ขึ้นลิฟทท่ีเร็วที่สุดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) 
นําทานเดินทางสู อนุสรณสถาน ดร.ซุนยัดเซ็น ถือวาทานเปนบิดาของชาติและสรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1972 เพ่ือสดุดี รําลึกและเทิดทูนทานซุนยัดเซ็น  
นําทานแวะชม รานเครื่องสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของ
ไตหวัน มากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได หลังจาก
น้ันนําทานเลือกซื้อของฝาก ที่ รานพายสับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวัน
เปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาได แนะนําใหทานซื้อเปนขนมฝากแกคนทางบานหรือ
เพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 

คํ่า อิสระใหทานได  ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สุดของ
ไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบ
กับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาท้ังเสื้อผาและรองเทากี่ฬา
ยี่หอตาง ๆ ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยัง
มีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู 
น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมินติงน่ีเอง 



 

 

อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก ORANGE HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 หนานโถว-วัดเหวินอู-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซําจ๋ัง-ไถจง- 
ฝงเจ่ียไนท มารเก็ต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 
 ออกเดินทางสูเมืองหนานโถว นําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู เชน ศาสดา

ขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย และเทพเจาแหงความ
รักองคใหมลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดานความรักที่
วัดหลงซันไทเป วัดน้ีถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรได
ครบทุกความปรารถนาที่วัดน้ี สิ่งที่นาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต้ังอยู
หนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรูปคูอีก
ดวย    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
 นําทานน่ังเรือชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปน

ทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความ
ยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึ่งบนเหมือนพระ
อาทิตย ครึ่งลางเหมือนพระจันทรเส้ียวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยทีดี
มีมังกรลอมรอบ พื้นท่ีบริเวณน้ีถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน  



 

 

 
จากน้ันนําทานสู วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต (ฟน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมา
จากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกับมุมทีสวย
ที่สุดของทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ออกเดินทางสูเมืองไถจง นําทานชอปปم�ง ตลาดฝงเจ่ีย ไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยม
ที่สุดของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนด
ระดับกลาง รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ เสื้อผาหลากหลาย
ยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อ แวะ
ชมตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะตลาดแหงน้ียังเปน
ตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญที่สุดของไถจงอีก
ดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 ไทเป-วัดหลงซาน-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค-รานสรอยสุขภาพ GERMANIUM 
POWER-ซื่อหลินไนท มารเก็ต        

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางกลับไทเป นําทานชมวัดหลงซาน ถือเปนวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงใหทานได

สัมผัสความงามของสถาปตยกรรมไตหวันแบบ ดั้งเดิม สรางขึ้นในพ.ศ. 2281 แสดงให
เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปم�ยมไปดวยความศรัทธาในศาสนาของชาววานหัว วัดแหงน้ีเต็มไปดวย
รูปแบบของประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีตงดงาม  
 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
(พิเศษ...เมนูสุกี้ชาบู TAKAO 1 ทาน/เซ็ท) 

 นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 
แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคือหองแกลลอรี่รูปภาพ
ตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม ซง เมย หลิง 
หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันที่เลาเรื่องราว
ชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช เสื้อผา รถยนตกันกระสุนประจํา
ตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลาน้ี และอีกหน่ึงสวนที่สําคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูป
ปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว
การเปลี่ยนเวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียง
ไคเช็ค  
จาก น้ันนําท านชม ศูนยสรอยสุขภาพ Germanium ที่ ขึ้นชื่อ เรื่องสรอยขอมือ 
Germanium ที่ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ที่มีคุณสมบัติ ทําให
เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง 
ปะการังน้ําลึกที่เปนอัญมณีลํ้าคาท่ีหายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก 

คํ่า อิสระชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต  เปนตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในดาน
อาหารทองถิ่นของไตหวัน มีรานอาหารมากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกัน
แบบสไตลทองถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินคาพ้ืนเมือง สินคาแฟชั่นวัยรุน  รานรองเทากีฬา
ยี่หอตาง ๆ ที่ใหไดชอปปم�งกันแบบจุใจ 
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOTEL J หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ไตหวัน(สนามบินเถาหยวน)-เชียงใหม(สนามบินเชียงใหม)  
(BR257 : 07.15-10.30) 

เชามืด บริการปลุกทาน เช็คเอาทออกจากที่พัก  นําทานออกเดินทางไป สนามบินเถาหยวน 
สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
บริการอาหารเชา แบบกลอง (แซนวิช+นํ้าผลไม) 



 

 

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

10.30 น. เดนิทางถึง สนามบินเชียงใหม ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ : เชียงใหมบินตรง ไตหวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
เยหลิ่ว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 
1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 19-23 ก.พ. 63 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,500 
วันที่ 11-15 มี.ค. 63 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 5,500 
วันที่ 12-16 เม.ย. 63 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 
 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ทาน/

ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวนัรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพนัธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรฐับาล คือ รานชาอูหลง , ราน 
COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพ้ืนเมือง ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา

รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวนั  หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน *** 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตอง
มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษ
อยางตํ่า 6 หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินคาทัวรแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 

วัน นับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมัต ิ

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

5. อัตราคาบริการน้ีเฉพาะผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทย, ชาวตางชาติโปรดสอบถามอัตรา
คาบริการกับเจาหนาท่ี และไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและลูกคาเปนผูดําเนินการยื่นวีซา
เอง บริษัททัวรสามารถแนะนําการยื่นวีซาได 

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ



 

 

เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

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

บาท 
7.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
7.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง

สายการบินมีการการันตีมัดจําที่ น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งไทย และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางไป
ตางประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทย
และตางประเทศ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

7.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
ทานเปนจํานวนเงนิ 500 NTD/ทาน/ราน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม
รายการทัวรขางตน 



 

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการ
บิน* 

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทาง
โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจัดหองพัก
ใหเปนไปตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน

ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

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

1.5 ลานบาท] 
7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศ

ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในไตหวันไมเกิน 14 วัน 
ถากรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสีย
คาใชจายเพ่ิมเติมในการขอวีซาไตหวันตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

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

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ

ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถกูปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบตัิในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและ
เอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกบัลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน

เมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 
คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานักในเมืองไตหวัน 


