
 

 

รหัสทัวร B2B2000661 

ทัวรไตหวัน เชียงใหมบินตรง ไตหวัน ทะเลสาบสุรยิันจันทรา  
หมูบานโบราณจิว่เฟم�น 4 วัน 3 คนื (BR) 
ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น - ถายรูปคู ตึก TAIPE 101  
ชอปปم�งซีเหมินติง - ชอปปم�งตลาดกลางคืนซือ่หลิน - เมนูพิเศษ สุกีไ้ตหวัน  

 



 

 

 
  
 
 
 
 
 

วันที่ 1 
เชียงใหม(สนามบินเชยีงใหม)-ไตหวัน(สนามบินเถาหยวน) (BR285 : 11.30-
16.30) ไทเป-ซีเหมินติง-เขาที่พัก 

 
09.00 น. 
 

 
คณะพรอมกันทีส่นามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
เคานเตอร สายการบิน EVA AIR (BR)  โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรบัและ
อํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน * 
[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวแปรรปูเขาเมือง
ไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

11.30 น. 
 

ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) เท่ียวบินที่ 
BR258 (นํ้าหนักกระเป�า 30 kg. และมีอาหารบรกิารบนเครื่อง) 

16.30 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิน่) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว หลังจากนั้นนํา
ทานเดินทางสูเมืองไทเป 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าแบบกลอง (McDonald’s) 
ใหทานได  ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนยิมที่สุดของไตหวัน
เลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับ
เกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผาและรองเทากี่ฬา
ยี่หอตาง ๆ ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่นี่ไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว 
ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับ

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1  เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-ไตห้วนั(สนามบินเถาหยวน) (BR285 : 11.30-16.30) ไทเป-ซีเหมินตงิ-เขา้ที�พกั 

วนัที� 2  หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสรุยินั จนัทรา–วดัพระถงัซมัจั�ง–วดัเหวินหวู–่รา้นพายสปัปะรด–ไถจง–ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

วนัที� 3 ไถจง–ไทเป–หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น–รา้นเครื�องสาํอางค–์ GERMANIUM SHOP–ตกึไทเป ��� (ไม่รวมคา่ขึ �นชั�น ��)–ซื�อหลินไนทม์าร์

เก็ต 

วนัที� 4  ไตห้วนั(สนามบินเถาหยวน)-เชยีงใหม(่สนามบินเชียงใหม่) (BR257 : 07.15-10.30) 

 



 

 

เมนู นํ้าแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารบัของเมนูนี้อยูที่ซีเหมินติง
นี่เอง 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก Orange Hotel หรือเทยีบเทา  
 

วันที่ 2 
หนานโถว–ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจ๋ัง–วัดเหวินหวู–รานพาย
สัปปะรด–ไถจง–ตลาดไนทมารเก็ต 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

  
เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสูทะเล นําทาน 
ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบนํ้าจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ
ที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสูง
ทะเลสาบแหงนี้จะมีรูปรางครึง่บนเหมือนพระอาทติย ครึ่งลางเหมือนพระจันทรเส้ียวที่
กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยทีดีมีมังกรลอมรอบ พืน้ที่บริเวณนี้ถือวา
เปนจุดรบัพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน นําทานนั่งเรือยอรชแบบสวนตวัของคณะ 
ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหงนี้  
จากนั้นนําทานสู วัดพระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถงัซัมจั๋ง ที่อัญเชญิ
มาจากชมพูทวีปและยงัเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมมุสูงอีกดวย ทานจะไดถายรปูกับมุม
ทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา  
  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 จากนั้นนําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหง

ปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหม
ลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดานความรกัที่วัด
หลงซันไทเป วัดนี้ถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรได
ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่นาสนใจยังไมหมดแคนี้ยังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ตัง้
อยูหนาวัด ซึ่งมมีูลคาตวัละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรูป
คูอีก  
 

 
นําทานเลือกซื้อของฝาก ที ่รานพายสับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวัน
เปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาได แนะนําใหทานซื้อเปนขนมฝากแกคนทางบาน
หรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน)  นําทาน ชอปปم�งตลาด
กลางคืน ของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภทท้ังแบบแผงลอยและรานยี่หอแบ
รนดระดับกลาง รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ เสื้อผา
หลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง ใหทานไดเลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจ
ชอบ หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะตลาดแหงนี้ยังเปนตลาดที่
รวบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญที่สุดของไถจงอีกดวย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก Orange Hotel หรือเทยีบเทา 



 

 

วันที่ 3 
ไถจง–ไทเป–หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น–รานเครื่องสําอางค– GERMANIUM SHOP–
ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นชัน้ 89)–ซื่อหลนิไนทมารเก็ต 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของ ทานสู  หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น 
ระหวางทางกอนขึ้นเขาไปยังหมูบานจิ่วเฟم�นทานจะไดเห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของ
ไตหวันที่สรางขึ้นในสมยัราชวงศชิง  ในอดีตทีจ่ิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียง
ตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้   สมัยราชวงศชิง มนีักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ 
แตในยุคปจจุบนันี้ที่หมูบานจิ่วเฟم�นเปนหมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง 
อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือท่ีเราเขาใจกันงายๆ คือหมูบาน OTOP ของ
ไตหวันนั่นเองและท่ีนี่ยังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจน
ไดรับคัดเลือกเปนสถานที่ถายทําซีรี่ยเกาหลี ซีรี่ยไตหวันและการตนูแอนิเมชั่นของญี่ปุ�น
ที่ฉายท่ัวโลกอยางเรื่อง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงาม
ของหมูบานจิ่วเฟم�นจากการตูนเรื่องนี้และกลายเปนสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมา
เช็คอินหรือถายรูปอีกแหงหนึ่งของไตหวัน  
*หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตอง
เปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัส
บรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพิ่มประสบการณการนั่งรถเมลของไตหวัน * 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Takao (ชาบูสไตลไตหวัน 1 เช็ต/ทาน) 
 ไตหวัน  นําทานชอปปم�ง รานเคร่ืองสําอางค COSMETIC SHOP ศูนยรวม

เครื่องสําอางชื่อดังของไตหวัน มากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถซื้อเปนของฝากแก
คนทางบานได แวะชอปปم�ง ศูนย GERMANIUM ที่ขึ้นชื่อเรื่องสรอยขอมือ 
Germanium ที่มคีุณสมบัต ิทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น เพ่ิมความกระปรี้กระเปรา และ
คลายความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ที่เปนอัญมณีลํ้าคาท่ีมีอยูเพียงไมกี่ที่ในโลก 
นําคณะทานเดินทางสู ตึกไทเป101 (ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 
NTD) ตึกทีม่ีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งเปนความสูงอันดบั 5 ของโลก (อันดับในป 
2016) เปนสัญลักษณของเมืองไทเป ที่นี่ยังมจีุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกใหทานได
ถายรูปคูกบัแลนดมารคของประเทศไตหวันอกีดวย ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญ



 

 

หนักกวา 900 ตัน ทําหนาท่ีกันการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหว  ดานในมีลิฟตที่
มีความเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอนาที  สวนดานลางของ
ตึกเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนดดังระดบัโลกไวมากมาย หลังจากนั้นนํา
ทานชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต ตลาดยามคํ่าคืนที่ใหญที่สุดในไทเป ใหทาน
ซื้อสินคาพ้ืนเมือง อาหาร หรือสินคาที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย 
 

 

 
คํ่า 

 
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก Orange Hotel หรือเทยีบเทา 
 

วันที่ 4 
ไตหวัน(สนามบินเถาหยวน)-เชียงใหม(สนามบินเชียงใหม) (BR257 : 07.15-
10.30) 

 
เชามืด 

 
บริการปลุกทาน เชค็เอาทออกจากที่พัก  นําทานออกเดินทางไป สนามบินเถาหยวน 
สนามบินแหงชาติของไตหวันบริการอาหารเชา แบบกลอง (แซนวิช+นํ้าผลไม) 

07.15 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู เชียงใหม ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) 
โดยเท่ียวบินที่ BR257 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

10.30 น. เดนิทางถึง สนามบินเชียงใหม ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
   



 

 

อัตราคาบริการ : เชียงใหมบินตรง ไตหวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น 4 วนั 3 คนื 

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 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

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 [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 5,900 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ทาน/
ทริปหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวนัรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพนัธ
สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรฐับาล คือ รานชาอูหลง , ราน 
COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพืน้เมือง ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวนั  หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน *** 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาํพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึน้ไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 
6 หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.    ชําระเงินมดัจําคาทัวร ทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคา

ทัวรแลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 วัน 

นับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยิกเลิกการจองทัวรโดย
อัตโนมัต ิ

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 

5. อัตราคาบรกิารนี้เฉพาะผูถือหนังสือเดินทางประเทศไทย, ชาวตางชาติโปรดสอบถามอตัรา
คาบรกิารกบัเจาหนาท่ี และไมรวมคาวีซาสําหรับตางชาติและลูกคาเปนผูดําเนินการยื่นวีซา
เอง บริษัททัวรสามารถแนะนําการยื่นวีซาได 

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษิัทฯกําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 
 



 

 

7. การยกเลิการเดินทาง 
 7.1 แจงยกเลิก กอนการเดนิทาง 30 วัน ไมนบัวนัเดินทาง 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

สายการบินมกีารการันตีมัดจําท่ีนั่งกับสายการบินและคามดัจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกดวยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งไทย และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บรษิัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางไป
ตางประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ตางประเทศ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการ
ตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรไมสามารถใหความชวยเหลือ
ใดๆไดทั้งสิ้น** 

7.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากตองเปนไปตามระบบของสายการบิน* 

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทาง
โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษทัจะมีการจัดหองพักให
เปนไปตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กโิลกรัม] คาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเกบ็ 
6.  คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดนิทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 

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

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเอาประกันทีม่ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลมุผูเอาประกันทีม่ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

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



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศ

ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถา
กรณีทางรัฐบาลไตหวนัประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
เพิ่มเตมิในการขอวีซาไตหวันตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม่, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรดีฯลฯ 

3. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน (เด็ก
ผูใหญเก็บเทากัน) 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบั

ขึ้นกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เนื่องจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนดัหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 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 – ตัว๋เครื่องบนิและ
เอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกบัลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน

เมืองไตหวัน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 

คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานกัในเมืองไตหวัน 


