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เดนิทาง ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง  13,900.- 

เชียงใหม่บนิตรง ไตห้วัน OHO Taipei 
3 วัน 2 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1  สนามบินเชียงใหม–่สนามบินเถาหยวน FD242(13.25-18.00)–โรงแรม-ไนทม์ารเ์ก็ต 

วนัท่ี 2  ไทเป 101(ไมร่วมคา่ขึน้ชมตกึ)-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค-รา้นเครือ่งส  าอางค-์ตลาดซีเหมินติง 

วนัท่ี 3  อทุยานเยห๋ลิว่-หมูบ่า้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน-ศนูยแ์ร ่Germanium-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม ่FD243 (18.30-21.40) 



 

2 เชียงใหมบ่ินตรง ไตห้วนั OHO Taipei 3 วนั 2 คืน BY FD                                        [GQ1CNXTPE-FD007] 

 

วันที ่1 สนามบนิเชียงใหม่–สนามบนิเถาหยวน FD242(13.25-18.00)–โรงแรม-ไนทม์ารเ์กต็ 
11.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนัที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบิน แอรเ์อเชีย(FD)  โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เครือ่ง 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุม่ท่ีนั่งวา่ง 
หากทา่นมีความประสงคท์ี่จะระบทุี่นั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นที่นั่ง จะมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม *  
[ส  าคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์หรอืเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

13.25 น. 
 

ออกเดินทางสูก่รุงไทเป เมอืงไต้หวัน โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย(FD) เที่ยวบินที่ FD242  
(น า้หนกักระเป๋า 20 kg. และ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

18.00 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนดั
หมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 

ที่พกั เดินทางเขา้ที่พกั C U HOTEL หรือเทียบเท่า 

จากนัน้อิสระใหท้า่นเดินเที่ยวชม ตลาดไนทม์ารเ์กต็ มีรา้นอาหารทอ้งถ่ิน และ รา้นคา้ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ เลอืกชิม 

วันที ่2 
ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึน้ชมตกึ)-ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด-อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค- 

ร้านเคร่ืองส าอางค-์ตลาดซเีหมินตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบนัถือว่าเป็นจุดแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากทา่นมาไตห้วนัแลว้ไมม่ีรูปคู่กบัตึกไทเป 101 
นั่นแปลวา่ ทา่นมายงัไมถ่ึงไตห้วนั! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวิศวกรรมของไตห้วนั เพราะตกึแหง่นีเ้ป็น
ตึกที่มีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนัที่ช่วยถ่วงสมดุลของตวัตึกไว ้และช่วยการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูที่สดุในโลก แตต่ึกไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ไวไ้ดค้ือลิฟตท์ี่เร็วที่สดุใน
โลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ี่เรว็ที่สดุในโลกเพื่อขึน้จดุชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD )  
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ที่ ร้านเค้กพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติ
เลยก็วา่ได ้แนะน าใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรอืเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

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

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ใชเ้องหรอืเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้ 
จากนัน้น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ที่สรา้งขึน้เพื่อร  าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี 
สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 ส่วนที่ส  าคญัคือหอ้ง
แกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิ้ดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่าน
เจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้ม่ไดม้ีแครู่ปภาพเท่านัน้ที่เลา่เรือ่งราวชีวประวตัิของทา่นทัง้สองแตย่งัมีขา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนต์
กนักระสนุประจ าต าแหน่งที่จดัแสดงไวอ้ย่างนา่สนใจใหท้่านไดเ้ลือกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวตัิศาสตรไ์ปพรอ้ม
กบัสิง่เหลา่นี ้และอีกหนึง่สว่นท่ีส าคญัคือบรเิวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ 
ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค   
จากนัน้อิสระช้อปป้ิงยา่นซีเหมินติง ถือวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สดุของไตห้วนัเลยก็วา่ได ้หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทย
คือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์ินคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้



 

3 เชียงใหมบ่ินตรง ไตห้วนั OHO Taipei 3 วนั 2 คืน BY FD                                        [GQ1CNXTPE-FD007] 

 

ก่ีฬายี่หอ้ต่าง ๆ ยงัมีสินคา้ยี่หอ้ทอ้งถ่ินใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ี่นี่ไมไ่ดม้ีแคส่ินคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดียว ยงัมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายให้
ทา่นไดเ้ลอืกรบัประทาน แนะน าวา่พลาดไมไ่ดก้บัเมน ูน า้แข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซูแบบเกาหลซีึง่ตน้ต ารบัของเมนนูีอ้ยูท่ี่ซีเห
มินติงนี่เอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พกั เดินทางเขา้ที่พกั C U HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน-ศูนยแ์ร่ Germanium-สนามบนิเถาหยวน- 
สนามบนิเชียงใหม่ FD243 (18.30-21.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเยห๋ลิ่ว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ที่เป็นแหลมยื่นไป
ในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ น่าตื่น
ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก  
จากนัน้น าท่านชม หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของ
ไตห้วนัที่สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศชิ์ง ในอดีตที่จ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองที่มีช่ือเสียงตัง้แต่สมยักษัตริยก์วงสวี ้สมยัราชวงศชิ์ ง มี
นักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนีท้ี่หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือที่เราเขา้ใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP ของไตห้วนันั่นเองและที่นี่ยงัมีโลเกชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรี่ยเ์กาหลี ซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์นูแอนิ
เมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY ท าใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ินจากการต์นู
เรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรอืถ่ายรูปอีกแหง่หนึง่ของไตห้วนั  
*** หมายเหต ุหากทรปิเดินทางไปหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทิตยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถ่ินขึน้และลง
เหมือนคนทอ้งถ่ิน ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถ่ินและเพิ่มประสบการณก์ารนั่งรถเมลข์องไตห้วัน *** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 จากนัน้น าทา่นชม ศูนยส์ร้อยสุขภาพ Germanium ที่ขึน้ช่ือเรือ่งสรอ้ยขอ้มือ Germanium ที่ประกอบไปดว้ยแมเ่หลก็แรก่อ้นธาตุ

เจอมาเนี่ยม ที่มีคณุสมบตัิ ท าใหเ้ลอืดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงั
น า้ลกึที่เป็นอญัมณีล า้คา่ที่หายากซึง่มีอยูไ่มก่ี่ที่ในโลก 

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

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
21.40 น. เดินทางกลบัถงึ สนามบนิเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

   

 

 

 



 

4 เชียงใหมบ่ินตรง ไตห้วนั OHO Taipei 3 วนั 2 คืน BY FD                                        [GQ1CNXTPE-FD007] 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน OHO Taipei  
3 วัน 2 คนื โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

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

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

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

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

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนา

หนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

5. อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสอืเดินทางประเทศไทย, ชาวตา่งชาติโปรดสอบถามอตัราคา่บรกิารกบัเจา้หนา้ที่ และไมร่วมคา่
วีซา่ส  าหรบัตา่งชาติและลกูคา้เป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซา่เอง บรษัิททวัรส์ามารถแนะน าการยื่นวีซา่ได ้

6. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี
บรษัิทฯก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

7. การยกเลกิารเดินทาง 
 7.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 7.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
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7.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
7.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่ง

กบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้น
รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดินทางไปตา่งประเทศโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและตา่งประเทศ ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้
ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหัวหนา้ทัวรไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆได้
ทัง้สิน้** 

7.6 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 500 NTD/ทา่น/รา้น 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั/รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั /รวมน า้หนกักระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลด

ไดน้ า้หนกั 20 กิโลกรมั 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนั่งบนเครือ่งเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่ระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุม่
ที่นั่งวา่ง หากทา่นมีความประสงคท์ี่จะระบทุี่นั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นที่นั่ง จะมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม * 

2. คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาหอ้งพักแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบรษัิทจะมีการจดัหอ้งพกัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมในล าดบัตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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6. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขอวีซ่าไต้หวันตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
3. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,200 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น (เด็กผูใ้หญ่เก็บเทา่กนั) 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 15 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าเมืองไตห้วนัใหก้ับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็น
การยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบินและเอกสารเรือ่งที่พกัทางบรษัิทจะจดัเตรยีม
ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดร้ะหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในเมืองไตห้วนั 
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คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไตห้วนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง และไมเ่ข้า

ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง 

 


