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เดนิทาง ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง  13,900.- 

เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน OHO Taipei 
3 วัน 2 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

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

วนัท่ี 2  ไทเป 101(ไมร่วมคา่ขึน้ชมตกึ)-ช้อปปิง้เค้กพายสบัปะรด-อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเคร่ืองส าอางค์-ตลาดซีเหมินติง 

วนัท่ี 3  อทุยานเยห๋ลิว่-หมูบ้่านโบราณจ่ิวเฟ่ิน-ศนูย์แร่ Germanium-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม ่FD243 (18.30-21.40) 
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วันที่ 1 สนามบนิเชียงใหม่–สนามบนิเถาหยวน FD242(13.25-18.00)–โรงแรม-ไนท์มาร์เกต็ 
11.00 น. 

 
คณะพร้อมกนัที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย(FD)  โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุม่ท่ีนัง่ว่าง 
หากทา่นมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลีย่นที่นัง่ จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม *  
[ส าคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ หรือเนือ้สตัว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 

13.25 น. 
 

ออกเดินทางสูก่รุงไทเป เมอืงไต้หวัน โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย(FD) เที่ยวบินที่ FD242  
(น า้หนกักระเป๋า 20 kg. และ บริการอาหารและเคร่ืองดืม่ บนเคร่ือง) 

18.00 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนดั
หมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากทา่นได้ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 

ที่พกั เดินทางเข้าที่พกั C U HOTEL หรือเทียบเท่า 

จากนัน้อิสระให้ทา่นเดินเที่ยวชม ตลาดไนท์มาร์เกต็ มีร้านอาหารท้องถ่ิน และ ร้านค้า มากมายให้ทา่นเลอืกซือ้ เลอืกชิม 

วันที่ 2 
ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึน้ชมตกึ)-ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- 

ร้านเคร่ืองส าอางค์-ตลาดซีเหมินตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 ที่ปัจจบุนัถือวา่เป็นจดุแลนด์มาร์คของไต้หวนั หากท่านมาไต้หวนัแล้วไม่มีรูปคู่กบัตึกไทเป 101 
นัน่แปลวา่ ทา่นมายงัไมถ่ึงไต้หวนั! .. โครงสร้างของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวนั เพราะตึกแห่งนีเ้ป็น
ตึกที่มีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนัที่ช่วยถ่วงสมดุลของตวัตึกไว้ และช่วยการ
สัน่สะเทือนเวลาที่เกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูที่สดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นที่ 1 ไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สดุใน
โลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์ที่เร็วที่สดุในโลกเพื่อขึน้จดุชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD )  
จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ที่ ร้านเค้กพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติ
เลยก็วา่ได้ แนะน าให้ทา่นซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 จากนัน้น าทา่นแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมายหลายแบรนด์ ที่

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ใช้เองหรือเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้  
จากนัน้น าทา่นชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึน้เพื่อร าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี 
สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตวัอาคารประกอบไปด้วย 2 สว่นที่ส าคญัคือห้อง
แกลลอร่ีรูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่าน
เจียงนัน่เอง ภายในห้องนีไ้มไ่ด้มีแครู่ปภาพเทา่นัน้ท่ีเลา่เร่ืองราวชีวประวตัิของทา่นทัง้สองแตย่งัมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า รถยนต์
กนักระสนุประจ าต าแหนง่ที่จดัแสดงไว้อยา่งนา่สนใจให้ทา่นได้เลอืกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ไปพร้อม
กบัสิง่เหลา่นี ้และอีกหนึง่สว่นท่ีส าคญัคือบริเวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปปัน้ขนาดใหญ่ของทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ 
ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชว์การเปลีย่นเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ทา่นอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค   
จากนัน้อิสระช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง ถือวา่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ที่ยอดนิยมที่สดุของไต้หวนัเลยก็วา่ได้ หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทย
คือสยามสแควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้า
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ก่ีฬายี่ห้อตา่ง ๆ ยงัมีสนิค้ายี่ห้อท้องถ่ินให้เลอืกซือ้ แตท่ี่น่ีไมไ่ด้มีแค่สินค้าช้อปปิง้อย่างเดียว ยงัมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้
ทา่นได้เลอืกรับประทาน แนะน าวา่พลาดไมไ่ด้กบัเมน ูน า้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลซีึง่ต้นต ารับของเมนนูีอ้ยูท่ี่ซีเห
มินติงนี่เอง 

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

วันที่ 3 
อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน-ศูนย์แร่ Germanium-สนามบนิเถาหยวน- 
สนามบนิเชียงใหม่ FD243 (18.30-21.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพืน้ที่เป็นแหลมยื่นไป
ในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเล ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ น่าตื่น
ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก  
จากนัน้น าทา่นชม หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหว่างทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของ
ไต้หวนัท่ีสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองที่มีช่ือเสียงตัง้แต่สมยักษัตริย์กวงสวี ้สมยัราชวงศ์ชิ ง มี
นกัขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนีท้ี่หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวนันัน่เองและที่นี่ยงัมีโลเกชั่น
ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนได้รับคดัเลือกเป็นสถานที่ถ่ายท าซีร่ีย์เกาหลี ซีร่ีย์ไต้หวนัและการ์ตนูแอนิ
เมชัน่ของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทัว่โลกอยา่งเร่ือง SPIRITED AWAY ท าให้ผู้คนทัว่โลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินจากการ์ตนู
เร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแหง่หนึง่ของไต้หวนั  
*** หมายเหต ุหากทริปเดินทางไปหมูบ้่านจ่ิวเฟ่ินตรงกบัวนัเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลีย่นรถเป็นรถเมล์แบบท้องถ่ินขึน้และลง
เหมือนคนท้องถ่ิน ทา่นจะได้สมัผสับรรยากาศแบบคนท้องถ่ินและเพิ่มประสบการณ์การนัง่รถเมล์ของไต้หวัน *** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 จากนัน้น าทา่นชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium ที่ขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแมเ่หลก็แร่ก้อนธาตุ

เจอมาเนี่ยม ที่มีคณุสมบตัิ ท าให้เลอืดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการัง
น า้ลกึที่เป็นอญัมณีล า้คา่ที่หายากซึง่มีอยูไ่มก่ี่ที่ในโลก 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติของไต้หวนั 
18.30 น. อ าลากรุงไทเป เดินทางกลับ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยเที่ยวบินที่ FD243  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.40 น. เดินทางกลบัถงึ สนามบนิเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ไต้หวัน OHO Taipei  
3 วัน 2 คืน 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 

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 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนา

หน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

5. อตัราคา่บริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหนงัสอืเดินทางประเทศไทย, ชาวตา่งชาติโปรดสอบถามอตัราคา่บริการกบัเจ้าหน้าที่ และไมร่วมคา่
วีซา่ส าหรับตา่งชาติและลกูค้าเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซา่เอง บริษัททวัร์สามารถแนะน าการยื่นวีซา่ได้ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี
บริษัทฯก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

7. การยกเลกิารเดินทาง 
 7.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 7.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
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7.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
7.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่

กบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางไปตา่งประเทศโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและตา่งประเทศ ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลกูค้า
ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้
ทัง้สิน้** 

7.6 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ย
ที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 500 NTD/ทา่น/ร้าน 

 

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

ได้น า้หนกั 20 กิโลกรัม 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่ระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุม่
ที่นัง่วา่ง หากทา่นมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลีย่นที่นัง่ จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม * 

2. คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพกัแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจดัห้องพกัให้เป็นไปตามความเหมาะสมในล าดบัตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
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6. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขอวีซ่าไต้หวันตามที่สถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
3. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,200 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น (เด็กผู้ใหญ่เก็บเทา่กนั) 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 15 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมอืงไต้หวนัให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็น
การยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะจดัเตรียม
ให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไต้หวนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไต้หวนั (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในเมืองไต้หวนั 
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คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง และไมเ่ข้า

ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 


