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เดนิทาง ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563  

ราคาเร่ิมต้นเพียง  13,900.- 

เชยีงใหม่บนิตรง ไตห้วัน OHO Taipei 
3 วัน 2 คนื  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1  สนามบนิเชียงใหม–่สนามบนิเถาหยวน FD242(13.25-18.00)–โรงแรม-ไนทม์ารเ์ก็ต 

วนัท่ี 2  ไทเป 101(ไมร่วมคา่ขึน้ชมตกึ)-ชอ้ปปิง้เคก้พายสบัปะรด-อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค-รา้นเครื่องสาํอางค-์ตลาดซีเหมนิตงิ 

วนัท่ี 3  อทุยานเย๋หลิว่-หมูบ่า้นโบราณจิ่วเฟ่ิน-ศนูยแ์ร ่Germanium-สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชียงใหม ่FD243 (18.30-21.40) 



  

 

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

 
คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบนิเชยีงใหม่  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์ สายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD)  โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกก่อนขึน้เครื่อง 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุม่ท่ีนั่งวา่ง 
หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบท่ีุนั่งบนเคร่ือง หรือเปล่ียนท่ีนั่ง จะมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ *  
[สาํคญัมาก!!  ไมอ่นญุาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์หรือเนือ้สตัวแ์ปรรูปเขา้เมืองไตห้วนัหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

13.25 น. 
 

ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี(FD) เท่ียวบนิท่ี FD242  
(นํา้หนกักระเป๋า 20 kg. และ บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่ม บนเครื่อง) 

18.00 น. 
 

เดนิทางถึง สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน  เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนดั
หมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) หลงัจากท่านไดผ้า่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 

ทีพั่ก เดนิทางเขา้ท่ีพกั C U HOTEL หรือเทยีบเท่า 

จากนัน้อิสระใหท้่านเดนิเท่ียวชม ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต มีรา้นอาหารทอ้งถิ่น และ รา้นคา้ มากมายใหท้่านเลือกซือ้ เลือกชิม 

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

ร้านเคร่ืองส าอางค-์ตลาดซเีหมนิตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านถ่ายรูปกบั ตกึไทเป 101 ท่ีปัจจบุนัถือวา่เป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไมมี่รูปคูก่บัตกึไทเป 101 
นั่นแปลวา่ ท่านมายงัไมถ่ึงไตห้วนั! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถึงความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วนั เพราะตกึแห่งนีเ้ป็น
ตกึท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักวา่ 660 ตนัท่ีช่วยถ่วงสมดลุของตวัตกึไว ้และช่วยการ
สั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผน่ดนิไหวและในอดีตยงัเคยสงูท่ีสดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นท่ี 1 ไวไ้ดค้ือลฟิตท่ี์เรว็ท่ีสดุใน
โลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท่ี์เรว็ท่ีสดุในโลกเพ่ือขึน้จดุชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD )  
จากนัน้นาํท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านเค้กพายสับปะรด  ท่ีถือวา่เป็นขนมสญัลั กษณข์องไตห้วนัเปรียบเสมือนขนมประจาํชาติ
เลยก็วา่ได ้แนะนาํใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 จากนัน้นาํท่านแวะชม ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องสาํอางช่ือดงัของไตห้วนั มากมายหลายแบรนด ์ท่ี

ท่านสามารถเลือกซือ้ใชเ้องหรือเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้ 
จากนัน้นาํท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็ ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือราํลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี 
สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ .ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นท่ีสาํคญัคือหอ้ง
แกลลอรี่รูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลช้ิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เมย่ หลงิ หรือมาดามของท่าน
เจียงนั่นเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดมี้แครู่ปภาพเท่านัน้ท่ีเลา่เร่ืองราวชีวประวตัขิองท่านทัง้สองแตย่งัมีขา้วของเครื่องใช ้เสือ้ผา้ รถยนต์
กนักระสนุประจาํตาํแหน่งท่ีจดัแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื่องราวทางประวตัศิาสตรไ์ปพรอ้ม
กบัสิง่เหลา่นี ้และอีกหนึ่งสว่นท่ีสาํคญัคือบรเิวณชัน้ 4 จดัแสดงรูปป้ันขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ 
ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวก์ารเปล่ียนเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค   
จากนัน้อิสระช้อปป้ิงย่านซีเหมินตงิ ถือวา่เป็นแหลง่ชอ้ปปิง้ท่ียอดนิยมท่ีสดุของไตห้วนัเลยก็วา่ได ้หากเปรี ยบเทียบกบัเมืองไทย
คือสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไตห้วนั ดา้นในมีหลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้
ก่ีฬาย่ีหอ้ตา่ง ๆ ยงัมีสนิคา้ย่ีหอ้ทอ้งถิ่นใหเ้ลือกซือ้ แตท่ี่น่ีไมไ่ดมี้แคส่นิคา้ชอ้ปปิง้อย่างเดียว ยงัมีรา้นอาหารเยอะแยะม ากมายให้



  

 

ท่านไดเ้ลือกรบัประทาน แนะนาํวา่พลาดไมไ่ดก้บัเมน ูนํา้แขง็ใสไอซม์อนสเตอร ์หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งตน้ตาํรบัของเมนนีูอ้ยู่ท่ีซีเห
มนิตงิน่ีเอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้ท่ีพกั C U HOTEL หรือเทยีบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตเิย๋หล่ิว อทุยานแห่งนีต้ัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไป
ในทะเล การเซาะกรอ่นของนํา้ทะเลและลมทะเล ทาํใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปรา่งลกัษณะตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตื่น
ตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลก  
จากนัน้นาํท่านชม หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินท่านจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแห่งแรกของ
ไตห้วนัท่ีสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์ิง ในอดีตท่ีจิ่วเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้สมยัราชวงศช์ิ ง มี
นกัขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี แตใ่นยคุปัจจบุนันีท่ี้หมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินเป็นหมูบ่า้นท่ีมีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือท่ีเราเขา้ใจกนัง่ายๆ คือหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วนันั่นเองและท่ีน่ียงัมีโลเกชั่น
ความสวยงามและโดดเด่ นเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจนไดร้บัคดัเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายทาํซีรี่ยเ์กาหลี ซีรี่ยไ์ตห้วนัและการต์นูแอนิ
เมชั่นของญ่ีปุ่ นท่ีฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทาํใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินจากการต์นู
เร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไตห้วนั  
*** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิ่วเฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทิตยจ์ะตอ้งเปล่ียนรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิ่นขึน้และลง
เหมือนคนทอ้งถิ่น ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบคนทอ้งถิ่นและเพิม่ประสบการณก์ารนั่งรถเมลข์องไตห้วั น *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 จากนัน้นาํท่านชม ศูนยส์ร้อยสุขภาพ Germanium ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองสรอ้ยขอ้มือ Germanium ท่ีประกอบไปดว้ยแมเ่หลก็แรก่อ้นธาตุ

เจอมาเน่ียม ท่ีมีคณุสมบตั ิทาํใหเ้ลือดลมเดนิดีขึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการงัแดง ปะการงั
นํา้ลกึท่ีเป็นอญัมณีลํา้คา่ท่ีหายากซึ่งมีอยู่ไมก่ี่ท่ีในโลก 

 สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วนั 
18.30 น. อาํลากรุงไทเป เดนิทางกลับ เชยีงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) โดยเท่ียวบนิท่ี FD243  

(บรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
21.40 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบนิเชยีงใหม่ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

   

 

 

 



  

 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
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.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.        ชาํระเงินมดัจาํคา่ทวัร ์ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินคา่ทวัรแ์ลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนา

หนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

5. อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสือเดนิทางประเทศไทย, ชาวตา่งชาตโิปรดสอบถามอตัราคา่บรกิารกบัเจา้หนา้ท่ี  และไมร่วมคา่
วีซ่าสาํหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้าํเนินการย่ืนวีซ่าเอง บรษัิททวัรส์ามารถแนะนาํการย่ืนวีซ่าได ้

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางแล ะมีผลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนท่ี
บรษัิทฯกาํหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิท
ตอ้งนาํไปชาํระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

7. การยกเลกิารเดนิทาง 
 กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

 



  

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั/รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีนํา้มนั /รวมนํา้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีสามารถโหลด

ไดน้ํา้หนกั 20 กิโลกรมั 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุม่
ท่ีนั่งวา่ง หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบท่ีุนั่งบนเคร่ือง หรือเปล่ียนท่ีนั่ง จะมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ * 

2. คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสรมิ ] หากทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบรษัิทจะมีการจดัหอ้งพกัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมในลาํดบัตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทาํหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วซ่ีา ผู้
เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิในการขอวซ่ีาไต้หวันตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
3. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,200 เหรียญไตห้วนั/ทรปิ/ท่าน (เดก็ผูใ้หญ่เก็บเท่ากนั) 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 15 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาํสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะ ไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวันตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในเมืองไตห้วนัจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพ่ือการพาํนกัระยะสัน้  
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้เมือง จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพาํนกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไตห้วนั หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้เมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าเมืองไต้หวันให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้เมืองไตห้วนัใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสัน้ในเมืองไตห้วนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็น
การยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ เมืองไตห้วนั 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบรษัิทจะจดัเตรียม
ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของไตห้วนั** 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากเมืองไตห้วนั  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพาํนกัในเมืองไตห้วนั  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพาํนกัในเมืองไตห้วนั (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพาํนกัในเมืองไตห้วนั 


