
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนัจนัทรา | ขอพรความรักวดัหลงซาน | ช็อปปิง้ซีเหมินติง  
อทุยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน | แช่น า้แร่สไตล์ไต้หวนั แบบส่วนตวัภายในห้องพกั 

 
 

 

 

 

 

เดนิทาง พฤศจกิายน-มีนาคม 2562  

เร่ิมเพียง 14,888.- 

Promotion Taipei  
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ไต้หวนั (สนามบินเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมูบ้่านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 2. หนานโถว – ลอ่งเรือทะเลสาบสริุยนั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – วดัเหวินหวู ่– ไทเป – ร้านคอสเมตคิ – ช้อปปิง้ซเีหมินตงิ 
วนัท่ี 3. ช้อปปิง้เค้กพายสบัปะรด – อทุยานแหง่ชาติเยห๋ลิว่ – หมูบ้่านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชัน้89) – ตลาดซื่อหลนิ
ไนท์มาร์เก็ต – แช่น า้แร่สไตล์ไต้หวนัแบบสว่นตวัภายในห้องพกั 
วนัท่ี 4. Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วดัหลงซาน (ขอพรความรัก) – ไต้หวนั (สนามบิน
เถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CI837: 23.20-02.20+1) 



 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
 (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน 

05.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาเตอร์ S  สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ รวมน า้หนักกระเป๋า 30 
กิโลกรัมโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ หรือเนือ้สัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับ
ปรับได้ 

08.30 น. ออกเดินทางสูถ่ึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบินไชนา่ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI838  (มีอาหาร
และเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไต้หวัน   เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกใน
การนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัจากทา่นได้ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

กลางวนั รับประทานอาหารแบบกล่อง (แฮมเบอเกอร์+เคร่ืองดื่ม) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู ่เมืองไถจง น าท่านสู ่หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านทหารผา่นศึกของพรรคก๊กมินตัง๋ใน

ยคุสงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดินทางลีภ้ยัมารวมตวัที่ไต้หวนั เวลาผ่านมาหลายสบิปี ผู้คนย้ายออก บ้างก็ล้มหายตายจาก
กนัไป ตอ่มามีโครงการรือ้หมูบ้่านแหง่นีแ้ละสร้างเป็นเมืองใหมแ่ต่ ในระหวา่งที่ท าการรือ้ถอนมีทหารเก่านายหนึง่นามวา่ คณุปู่
หวง หยง่ ฟู่  ตดัสนิใจวาดภาพและระบายสแีนวก าแพง และตวับ้าน นยัวา่เป็นเสมือนการบอกลาหมูบ้่านแหง่นีท้ี่ ภาพวาดบน
ก าแพงและตวับ้านสะดดุตาผู้พบเห็น ด้วยสสีนัท่ีสดใสเป่ียมไปด้วยความสขุ ทัง้ตวัหนงัสอื ตวัการ์ตนู ใบหน้าคน จนได้รับการ
กลา่วขานในวงกว้าง 

 
น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททัง้แบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดบักลาง 
ร้านเคร่ืองส าอางค์จากญ่ีปุ่ น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อตา่งๆ เสือ้ผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทัง้ยี่ห้อท้องถ่ินของไต้หวนัเอง ให้ทา่นได้เลอืก
แวะซือ้ แวะชมตามใจชอบ หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลวัเบื่อเพราะตลาดแห่งนีย้งัเป็นตลาดที่รวบรวมอาหาร
ท้องถ่ิน อาหารทานเลน่หรือทานจริงจงัแหลง่ใหญ่ที่สดุของไถจงอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเท่า 



 

วันที่ 2 
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ ง – วัดเห
วนิหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมตคิ – ช้อปป้ิงซีเหมนิตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 เดินทางสู ่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สดุของไต้หวนั ท่ีไม่มีทางออกสูท่ะเล น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 

ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุของไต้หวนัเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หาก
มองจากมมุสงูทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีรูปร่างคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย์ คร่ึงลา่งเหมือนพระจนัทร์เสีย้วที่ก าลงัประกบกนัอยู่และ
ยงัเป็นต าแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมงักรล้อมรอบ พืน้ที่บริเวณนีถื้อว่าเป็นจุดรับพลงัมงักรที่สมบรูณ์ที่สดุของไต้หวนั  น าท่านนัง่เรือ
ยอร์ชแบบสว่นตวัของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี ้ 
จากนัน้น าท่านสู ่วัดพระถังซัมจั๋ ง นมสัการพระทนต์(ฟัน) ของพระถงัซมัจัง๋ ที่อญัเชิญมาจากชมพูทวีปและยงัเป็นจุดชมวิว
ทะเลสาบในมมุสงูอีกด้วย ทา่นจะได้ถ่ายรูปกบัมมุทีสวยที่สดุของทะเลสาบสริุยนั จนัทรา   
จากนัน้น าท่านกราบไหว้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ้ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจ้าแห่งความ
ซื่อสตัย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ลา่สดุหรือที่เรารู้จกักนัในนาม “เฒ่าจนัทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในด้านความรักที่วดั
หลงซันไทเป วดันีถื้อว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าส าคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี ้สิ่งที่
นา่สนใจยงัไมห่มดแคน่ีย้งัมีสิงโตหินออ่น 2 ตวั ท่ีตัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มีมลูคา่ตวัละ 1 ล้านเหรียญดอลลา่ร์ไต้หวนัเป็นฉากหลงัให้
ทา่นได้ถ่ายรูปคูอ่ีก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวนั น าท่านช้อปปิง้ ร้านเคร่ืองส าอางค์ COSMETIC 

SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของไต้หวนั มากมายหลายแบรนด์ ท่ีทา่นสามารถซือ้เป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้  
จากนัน้น าท่านช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สดุของไต้หวนัเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับ
เมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวนั หากเปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวนั ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สนิค้าทัง้เสือ้ผ้า
และรองเท้าก่ีฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถ่ินให้เลือกซือ้  แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยงัมีร้านอาหาร
เยอะแยะมากมายให้ทา่นได้เลือกรับประทาน แนะน าว่าพลาดไม่ได้กบัเมน ูน า้แข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่ง
ต้นต ารับของเมนนูีอ้ยูท่ี่ซีเหมินติงนี่เอง 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทียบเท่า 

 
 



 

วันที่ 3 
ช้อปป้ิงเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน – ตึกไทเป 
101 (ไม่รวมค่าขึน้ตึกชัน้89) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น า้แร่สไตล์ไต้หวันแบบ
ส่วนตัวภายในห้องพัก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ท่ี ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสญัลกัษณ์ของไต้หวนัเปรียบเสมือนขนมประจ าชาติเลยก็ว่า

ได้แนะน าให้ทา่นซือ้เป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) 

 
น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมยื่น
ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลมทะเลและการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก  ท าให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลกัษณะ
ตา่งๆที่นา่ตื่นตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน) 
 ทา่นสู ่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ระหวา่งทางก่อนขึน้เขาไปยงัหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแหง่แรกของไต้หวนัที่

สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ชิง  ในอดีตที่จ่ิวเฟ่ินเป็นแหลง่เหมืองทองที่มีช่ือเสียงตัง้แต่สมยักษัตริย์กวงสวี ้  สมยัราชวงศ์ชิง มีนัก
ขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนีท้ี่หมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพืน้เมือง ทัง้ขนม
พืน้เมือง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมืองหรือที่เราเข้าใจกนัง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวนันัน่เองและที่น่ียงัมีโลเคชัน่
ความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนได้รับคดัเลือกเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีร่ีย์เกาหล ีซีร่ีย์ไต้หวนัและการ์ตนูแอ
นิเมชัน่ของญ่ีปุ่ นที่ฉายทัว่โลกอยา่งเร่ือง SPIRITED AWAY  ท าให้ผู้คนทัว่โลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินจาก
การ์ตนูเร่ืองนีแ้ละกลายเป็นสถานท่ีเที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแหง่หนึง่ของไต้หวนั  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจ่ิวเฟ่ินตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบ
ท้องถิ่นขึน้และลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การน่ัง
รถเมล์ของไต้หวัน *** 
เดินทางกลบัไทเป น าทา่นถ่ายรูปคูก่บั ตกึไทเป 101 ที่ปัจจบุนัถือวา่เป็นจดุแลนด์มาร์คของไต้หวนั หากทา่นมาไต้หวนัแล้วไม่
มีรูปคู่กบัตึกไทเป 101 นัน่แปลว่า ท่านมายงัไม่ถึงไต้หวนั  โครงสร้างของตึกนีแ้สดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของ
ไต้หวนั เพราะตึกแห่งนีต้ึกที่มีความสงูถึง 508 เมตร ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักว่า 660 ตนัที่ช่วยถ่วงสมดุล
ของตวัตกึไว้ และช่วยการสัน่สะเทือนเวลาที่เกิดแผน่ดินไหวและในอดีตยงัเคยสงูที่สดุในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยงัคงความเป็น
ที่ 1 ของไว้ได้คือลฟิต์ที่เร็วที่สดุในโลก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึน้จุดชมวิวชัน้ 89 ราคา 600 NTD)  



 

 
 น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถ่ินของไต้หวัน มี

ร้านอาหารมากกวา่ 80 ร้านให้ทา่นได้เลอืกทานเลอืกชิมกนัแบบสไตล์ท้องถ่ินเลยทีเดียว และยงัมีสินค้าพืน้เมือง สนิค้าแฟชัน่
วยัรุ่น  ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อตา่ง ๆ ท่ีให้ได้ช้อปปิง้กนัแบบจใุจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ที่พกั EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทียบเท่า 

** พิเศษ !! ให้ท่านผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับการอาบน า้แร่ แบบบรรยากาศส่วนตวัภายในห้องพกั** 

วันที่ 4 
Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัด
หลงซาน(ขอพรความรัก) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภูมิ) (CI837 : 23.20-02.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ช้อปปิง้ ร้าน Germanium ที่ขึน้ช่ือเร่ืองสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตเุจอมาเนี่ยม 

ที่มีคณุสมบตัิ ท าให้เลือดลมเดินดีขึน้ เพิ่มความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน า้ลกึที่
เป็นอญัมณีล า้คา่ที่หายากซึง่มีอยูไ่มก่ี่ที่ในโลก  
น าท่านเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเล
ซีฟู้ ดคล้ายของญ่ีปนุแตไ่มต้่องไปถึงญ่ีปุ่ น ท่านจะได้เห็นบรรยากาศการซือ้ขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสนิค้าหลากหลาย
ให้เลอืกชิมหรือเลอืกซือ้ได้ตามอธัยาศยั  
จากนัน้น าทา่นช็อปปิง้สนิค้าที่ DUTY FREE  ซึง่มีสนิค้าแบรนด์เนมชัน้น าให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ในราคาโปรโมชัน่ท่ีจะท าให้ทา่น
ได้สว่นลดมากมาย สินค้าแนะน า ! เซ็ทชุดน า้หอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนด์ยี่ห้อต่าง ๆ มีให้เลือกมากมายและที่
ส าคญัทา่นได้ของแท้แนน่อนหากทา่นเลอืกซือ้ในดิวตีฟ้รีและราคาถกูกวา่เมืองไทยแนน่อน  คอนเฟิร์ม !  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร TAKAO ... เมนูสุกีส้ไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน 
 ท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึน้เพื่อร าลกึถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้าง

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตวัอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส าคญัคือห้อง
แกลลอร่ีรูปภาพตา่งๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรือมาดามของทา่น
เจียงนัน่เอง ภายในห้องนีไ้ม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านัน้ที่เล่าเร่ืองราวชีวประวตัิของท่านทัง้สองแต่ยงัมีข้าวของเคร่ืองใช้ เสือ้ผ้า 



 

รถยนต์กันกระสุนประจ าต าแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเ ร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี ้และอีกหนึ่งส่วนที่ส าคัญคือบริเวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปัน้ขนาดใหญ่ของท่านอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทกุ ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชว์การเปลีย่นเวรของเหลา่หทารท่ีแสดงความเคารพและภกัดีตอ่ทา่น
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภเูขา” เป็นวดัเก่าแก่ที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ซึง่ถือได้วา่เป็นวดัพทุธท่ีเกา่แกท่ี่สดุในไต้หวนัก็
ว่าได้ ภายในวดัแห่งนีเ้ต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต  ท่านจะได้เห็นลวดลายมงักรและ
เหลา่เทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อยา่งวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจบุนั  ในแตล่ะวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทัว่ทกุมมุ
โลกมาเคารพสกัการะไมข่าดสายและ ส าหรับทา่นท่ีต้องการขอพรเร่ืองความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่น่ีกบัองค์
เทพเจ้าแหง่ความรักหรือ ”เฒา่จนัทรา ต านานด้ายแดงแหง่รัก” ซงึเป็นสญัลกัษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีช่ือเสยีงโดง่ดงัมากของ
ไต้หวนั 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินเถาหยวน สนามบินแหง่ชาติของไต้หวนั 
23.20 น. เดินทางกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชนา่ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI837 

(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

   

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คนื 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 23-26 พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 19-22 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 09-12 ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 13-16 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 20-23 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 27 ก.พ.-1 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 05-08 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

วนัท่ี 19-22 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 
 
 



 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 เหรียญ/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวนัร่วมกบัการท่องเที่ยวก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านชาอู่หลง , ร้าน COSMETIC , ศูนย์แร่ GERMANIUM , ร้าน
ขนมพืน้เมอืง ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทวัร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว
ทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  การบริโภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
ถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านของทางรัฐบาลไต้หวนั  หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ณ 
วันที่มีการลงร้านรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 

NTD/ท่าน/ร้าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตัวมาในวนัเดนิทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่า
กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์เตม็จ านวน  ในกรณีท่ีคา่ทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง  

**30 วนัก่อนเดนิทางส าหรับชว่งสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.  การยกเลิกการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
**45 วนัส าหรับชว่งสงกรานต์และปีใหม*่* 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  



 

4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบิน
มีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ 
เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
เมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและ
ไต้หวัน ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ 

กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี 
2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 

** ในกรณีที่ ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมในล าดับต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 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] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่า

ให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, 
คา่ซกัรีดฯลฯ 

3. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวนั/ทริป/ทา่น 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถึ่ง 10 ทา่น 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อน

วนัเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

คุณสมบัตกิารเข้าเมืองไต้หวัน (ส าหรับกรณีการเข้าเมืองไต้หวนัตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในเมืองไต้หวนัจะต้องไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกั

ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าเมือง จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากเมืองไต้หวนั หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง และ

ไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าเมือง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าเมอืงไต้หวนัให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าเมืองไต้หวนัให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในเมืองไต้หวนัไมเ่กิน 14 วนั ไมว่า่จะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
เป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า เมืองไต้หวนั 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวนั** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากเมืองไต้หวนั  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในเมืองไต้หวนั  

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


