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เดินทาง ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563  

ราคาเริ่มต้นเพยีง  13,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1  สนามบินเชยีงใหม่–สนามบินเถาหยวน FD242(13.25-18.00)–โรงแรม-ไนทม์ารเ์กต็ 

วนัท่ี 2  ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึน้ชมตกึ)-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค-รา้นเครื่องส าอางค-์ตลาดซีเหมินติง 

วนัท่ี 3  อทุยานเย๋หล่ิว-หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน-ศนูยแ์ร ่Germanium-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ FD243 (18.30-21.40) 

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน  



 

วันที ่1 สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน FD242(13.25-18.00)–โรงแรม-ไนทม์ารเ์ก็ต 
11.00 น. 

 
คณะพรอ้มกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบิน แอรเ์อเชีย(FD)  โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุ่มท่ีนั่งว่าง 
หากท่านมีความประสงคท์ี่จะระบทุี่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนท่ีนั่ง จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม *  
[ส าคญัมาก!!  ไม่อนญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรือเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

13.25 น. 
 

ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมอืงไต้หวัน โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย(FD) เที่ยวบินที่ FD242  
(น า้หนกักระเป๋า 20 kg. และ บรกิารอาหารและเครื่องดืม่ บนเครือ่ง) 

18.00 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนดั
หมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) หลงัจากท่านไดผ่้านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 

ทีพ่กั เดินทางเขา้ที่พกั C U HOTEL หรือเทยีบเท่า 

จากนัน้อิสระใหท้่านเดินเที่ยวชม ตลาดไนทม์ารเ์กต็ มีรา้นอาหารทอ้งถิ่น และ รา้นคา้ มากมายใหท้่านเลือกซือ้ เลือกชิม 

วันที ่2 
ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึน้ชมตึก)-ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด-อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค- 

ร้านเคร่ืองส าอางค-์ตลาดซีเหมินติง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบนัถือว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไม่มีรูปคู่กบัตึกไทเป 101 
นั่นแปลว่า ท่านมายงัไม่ถึงไตห้วนั! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของไตห้วนั เพราะตกึแห่งนีเ้ป็น
ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว ้และช่วยการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูที่สดุในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ไวไ้ดค้ือลิฟตท์ี่เร็วที่สดุใน
โลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟทท์ี่เรว็ที่สดุในโลกเพื่อขึน้จดุชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD )  
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ที่ ร้านเค้กพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติ
เลยก็ว่าได ้แนะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 จากนัน้น าท่านแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางชื่อดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ที่

ท่านสามารถเลือกซือ้ใชเ้องหรือเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้ 
จากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สรา้งขึน้เพื่อร  าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี 
สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส  าคัญคือหอ้ง
แกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลช้ิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่าน
เจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดม้ีแค่รูปภาพเท่านัน้ที่เล่าเรื่องราวชีวประวตัิของท่านทัง้สองแต่ยงัมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนต์
กนักระสนุประจ าต าแหน่งที่จดัแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวตัิศาสตรไ์ปพรอ้ม
กบัส่ิงเหล่านี ้และอีกหนึ่งส่วนท่ีส าคญัคือบรเิวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก 
ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปล่ียนเวรของเหล่าหทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค   
จากนัน้อิสระช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สดุของไตห้วนัเลยก็ว่าได ้หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทย



 
คือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดสิ์นคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้
ก่ีฬายี่หอ้ต่าง ๆ ยงัมีสินคา้ยี่หอ้ทอ้งถิ่นใหเ้ลือกซือ้ แต่ที่นี่ไม่ไดม้ีแค่สินคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยงัมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายให้
ท่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ไดก้บัเมน ูน า้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งตน้ต ารบัของเมนนูีอ้ยู่ที่ซีเห
มินติงนี่เอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ทีพ่กั เดินทางเขา้ที่พกั C U HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-ศูนยแ์ร่ Germanium-สนามบินเถาหยวน- 
สนามบินเชียงใหม่ FD243 (18.30-21.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางส่วนเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ที่เป็นแหลมยื่นไป
ในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ น่าตื่น
ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก  
จากนัน้น าท่านชม หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของ
ไตห้วนัที่สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์ิง ในอดีตที่จิ่วเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตัง้แต่สมยักษัตริยก์วงสวี ้สมยัราชวงศช์ิ ง มี
นักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนีท้ี่หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพืน้เมือง ทั้งขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือที่เราเขา้ใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเกชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรี่ยเ์กาหลี ซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์ูนแอนิ
เมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินจากการต์ูน
เรื่องนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไตห้วนั  
*** หมายเหต ุหากทรปิเดินทางไปหมู่บา้นจิ่วเฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทิตยจ์ะตอ้งเปล่ียนรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิ่นขึน้และลง
เหมือนคนทอ้งถิ่น ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถิ่นและเพิ่มประสบการณก์ารนั่งรถเมลข์องไตห้วัน *** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 จากนัน้น าท่านชม ศูนยส์ร้อยสุขภาพ Germanium ที่ขึน้ชื่อเรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ที่ประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแรก่อ้นธาตุ

เจอมาเนี่ยม ที่มีคณุสมบตัิ ท าใหเ้ลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงั
น า้ลกึที่เป็นอญัมณีล า้ค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่ก่ีที่ในโลก 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติของไตห้วนั 
18.30 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) โดยเที่ยวบินที่ FD243  

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
21.40 น. เดินทางกลบัถงึ สนามบนิเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

 



 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง ไต้หวนั OHO Taipei  
3 วัน 2 คนื โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัที่ 22 - 24 ต.ค. 62 13,900. - 13,900. - 13,900. - 13,900. - 3,900.- 

วนัที่ 04 – 06 เม.ย. 63 14,900. - 14,900. - 14,900. - 14,900. - 3,900.- 

วนัที่ 13 - 15 เม.ย. 63 16,900. - 16,900. - 16,900. - 16,900. - 3,900.- 

วนัที่ 02 – 04 พ.ค. 63 14,900. - 14,900. - 14,900. - 14,900. - 3,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1.        ช าระเงินมดัจ าค่าทวัร ์ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินค่าทวัรแ์ลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนั นับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนา

หนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

5. อตัราค่าบรกิารนีเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย, ชาวต่างชาติโปรดสอบถามอตัราค่าบรกิารกบัเจา้หนา้ที่ และไม่รวมค่า
วีซ่าส าหรบัต่างชาติและลกูคา้เป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าเอง บรษิัททวัรส์ามารถแนะน าการยื่นวีซ่าได ้

6. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บรษิัทฯก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบรษิัท
ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 
 



 
7. การยกเลิการเดินทาง 
 7.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
 7.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

7.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
7.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่ง

กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้น
รายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหล้กูคา้เดินทางไปต่างประเทศโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและต่างประเทศ ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้
ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวรไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้
ทัง้สิน้** 

7.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษิัทจะเรียกเกบ็ค่าใชจ้า่ย
ที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 NTD/ท่าน/รา้น 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั/รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั /รวมน า้หนกักระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลด

ไดน้ า้หนกั 20 กิโลกรมั 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุ่ม
ที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงคท์ี่จะระบทุี่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนท่ีนั่ง จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม * 

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบรษิัทจะมีการจดัหอ้งพกัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมในล าดบัต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
6. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขอวีซ่าไต้หวันตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
3. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,200 เหรียญไตห้วนั/ทรปิ/ท่าน (เด็กผูใ้หญ่เก็บเท่ากนั) 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าเมืองไตห้วนัใหก้ับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไม่เกิน 14 วนั ไม่ว่าจะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็น
การยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรือ่งที่พกัทางบรษิัทจะจดัเตรียม
ใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. ส่ิงที่ยืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 



 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไตห้วนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 14 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตักิารถกูส่งตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง และไม่เขา้

ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เมือง 

 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั 


