
 

 

รหัสทัวร B2B1900845 
ทัวรไตหวัน TAIWAN OMG!! ไทเป ทะเลสาบสริุยัน-จันทรา 
5 วัน 4 คืน (TG) 
ลองเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
ชมหมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ชิมขนมโบราณแบบของไตหวัน 
ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET  
อาบน้ําแรภายในหองพักแบบบรรยากาศสวนตัว  
ชอปปم�ง MITSUI OUTLET 
 

 

 

 
 

 

 

  

วนัที� 1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ไตห้วนั 
(สนามบนิเถาหยวน) TG632 08.25-13.05 – เดนิทาง
เมอืงไถจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ชอ้ปปิ� งฝงเจี�ยไนท ์
วนัที� 2 เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา 
วดัพระถงัซมัจ ั�ง – วดัเหวนิหวู ่– เดนิทางไทเป – รา้น
คอสเมตคิ – วดัหลงซาน 
วนัที� 3 ชอ้ปปิ� งเคก้พายสบัปะรด – อุทยานเยห๋ลิ�ว – หมู่
บา้นจิ�วเฟิ� น – ตกึไทเป 101 ไมร่วมชมววิช ั�น 89 
วนัที� 4 ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ – ตลาดปลาไทเป – DUTY 
FEE - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ชอ้ปปิ� งซเีหมนิตงิ – 
อาบนํ�าแรภ่ายในหอ้งพกั 
วนัที� 5 MITSUI OUTLET – ไตห้วนั (สนามบนิเถา
หยวน) – กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ TG633 
14.05-17.00 



 

 

 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที� 22-26 พ.ค. 62, 29 พ.ค.-02 ม.ิย. 62   ราคา 21,900 บาท 

วนัที� 05-09, 12-16, 19-23 ม.ิย. 62    ราคา 21,900 บาท 

 
 

วนัที� 1:  กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) TG632 08.25-
13.05 เดนิทางเมอืงไถจง-หมูบ่า้นสายรุง้ – ชอ้ปปิ� งฝงเจี�ยไนท ์

05.30 น. 
คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิชั �น 4 ประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS 
รวมนํ�าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัมโดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่น
ขึ�นเครื�อง 

08.25 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที� 
TG632   

(มอีาหารและเครื�องดื�มบรกิารบนเครื�อง) 

13.05 น. ถงึทา่อากาศ สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วนั (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) พาทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั บรกิารอาหารวา่งแบบปิคนคิบนรถ  (แฮมเบอรเ์กอร+์เครื�องดื�ม) 

จากนั�นนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงไถจง นําท่านสู่ หมู่บา้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้น
ทหารผ่านศกึของพรรคก๊กมนิตั�งในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี ที�เดนิทางลี�ภัยมารวมตัวที�
ไตห้วัน เวลาผ่านมาหลายสบิปี ผูค้นยา้ยออก บา้งก็ลม้หายตายจากกันไป ต่อมามโีครงการรื�อ
หมูบ่า้นแห่งนี�และสรา้งเป็นเมอืงใหม่แต่... ในระหว่างที�ทําการรื�อถอนมทีหารเกา่นายหนึ�งนาม
ว่า คุณปู่ หวง หย่ง ฟู่  ตัดสนิใจวาดภาพและระบายสแีนวกําแพง และตัวบา้น นัยว่าเป็นเสมอืน
การบอกลาหมูบ่า้นแห่งนี�ที� ภาพวาดบนกําแพงและตัวบา้นสะดุดตาผูพ้บเห็น ดว้ยสสีันที�สดใจ
เปี�ยมไปดว้ยความสขุ ทั �งตัวหนังสอื ตัวการต์นู ใบหนา้คน จนไดร้ับการกลา่วขานในวงกวา้ง  นํา
ท่านชอ้ปปิ� ง ตลาดฝงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคืนที�นิยมที�สุดของเมืองไถจงมีสนิคา้
หลากหลายประเภททั �งแบบแผงลอยและรา้นยี�หอ้แบรนดร์ะดับกลาง รา้นเครื�องสําอางคจ์าก
ญี�ปุ่ น รา้นรองเทา้กฬีายี�หอ้ต่างๆ เสื�อผา้หลากหลายยี�หอ้ ทั �งยี�หอ้ทอ้งถิ�นของไตห้วันเอง รวม
แลว้กวา่ 100 รา้นคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกแวะซื�อ แวะชมตามใจชอบ….หากทา่นใดไมใ่ชข่าชอ้ปปิ�งก็
ไม่ตอ้งกลัวเบื�อเพราะตลาดแห่งนี�ยังเป็นตลาดที�รวบรวมอาหารทอ้งถิ�น อาหารทานเล่นหรอื
ทานจรงิจังแหลง่ใหญท่ี�สดุของไถจงอกีดว้ย 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

      นําคณะเขา้สูท่ี�พกั โรงแรม MOVING STAR HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 2:  
เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ั�ง – วดัเห
วนิหวู ่-เดนิทางไทเป – รา้นคอสเมตคิ – วดัหลงซาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 เหรยีญไตห้วนั/ทรปิ/ทา่น 

**สําหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ** 



 

 

 

เดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว มณฑลที�ใหญ่ที�สุดของไตห้วัน ที�ไม่มีทางออกสู่ทะเล นําท่าน 
ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา ซึ�งเป็นทะเลสาบนํ�าจดืที�เกดิขึ�นตามธรรมชาตทิี�ใหญ่ที�สุด
ของไตห้วันเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่
นี�จะมรีูปร่างครึ�งบนเหมอืนพระอาทติย ์ครึ�งล่างเหมอืนพระจันทรเ์สี�ยวที�กําลังประกบกันอยูแ่ละ
ยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทีดมีมีังกรลอ้มรอบ พื�นที�บรเิวณนี�ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที�สมบูรณ์
ที�สุดของไตห้วัน   นําท่านนั�งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ 
ทะเลสาบแห่งนี� จากนั�นนําท่านสู ่วัดพระถังซมัจั�ง นมัสการพระทนต(์ฟัน) ของพระถังซัมจั�ง ที�
อญัเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจุดชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรูปกบัมมุ
ทสีวยที�สุดของทะเลสาบสุรยิัน จันทรา  จากนั�นนําท่านกราบไหวส้ ิ�งศักดิ�สทิธิ�ที� วดัเหวนิหวู ่
เชน่ ศาสดาขงจื�อ เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์และเทพเจา้
แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอืที�เรารูจ้ักกนัในนาม “เฒา่จันทรา” ที�มชี ื�อเสยีงมากในดา้นความ
รักที�วัดหลงซันไทเป วัดนี�ถอืว่าเป็นจุดศูนยร์วมของเทพเจา้สําคัญที�ท่านสามารถมาขอพรได ้
ครบทุกความปรารถนาที�วัดนี� ส ิ�งที�น่าสนใจยังไมห่มดแค่นี�ยงัมสีงิโตหนิออ่น 2 ตัว ที�ตั �งอยูห่นา้
วัด ซึ�งมมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอลลา่รไ์ตห้วันเป็นฉากหลังใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูอ่กี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันนําท่านชอ้ปปิ�งรา้น
เครื�องสําอางค ์COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครื�องสําอางชื�อดังของไตห้วัน มากมายหลาย
แบรนด์ ที�ท่านสามารถซื�อเป็นของฝากแก่คนทางบา้นได ้จากนั�นนําท่านสู่ วดัหลงซานซื�อ 
หรอื “วัดมังกรภเูขา” เป็นวัดเกา่แกท่ี�สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1738 ซึ�งถอืไดว้่าเป็นวัดพุทธที�เกา่แก่
ที�สดุในไตห้วันก็วา่ได ้ภายในวัดแหง่นี�เต็มไปดว้ยรปูแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมที�
ประณีต  ท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจา้ที�ไดส้รา้งไวอ้ย่างวจิติรงดงามโดย
ชา่งฝีมอืที�หาไดย้ากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมพีุทธศาสนกิชนจากทั�วทุกมมุโลกมาเคารพ
สกัการะไมข่าดสายและ สําหรับทา่นที�ตอ้งการขอพรเรื�องความรัก ขอดา้ยแดงเสรมิดวงความรัก
ขอไดท้ี�นี�กับองค์เทพเจา้แห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตํานานดา้ยแดงแห่งรัก” ซงึเป็น
สญัลักษณ์ที�แสดงออกถงึคูแ่ท ้มชี ื�อเสยีงโดง่ดังมากของไตห้วัน 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

       นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม  ASIA PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3:  
ชอ้ปปิ� งเคก้พายสบัปะรด – อทุยานเยห๋ล ิ�ว – หมูบ่า้นจ ิ�วเฟิ� น – ตกึไทเป 101 ไม่
รวมชมววิช ั�น 89 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเลือกซื�อของฝาก ที� รา้นพายสบัปะรด ที�ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไตห้วัน
เปรยีบเสมือนขนมประจําชาตเิลยก็ว่าไดแ้นะนําใหท้่านซื�อเป็นขนมฝากแก่คนทางบา้นหรือ
เพื�อนๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาติ
เยห๋ลิ�ว อทุยานแห่งนี�ตั �งอยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื�นที�เป็นแหลมยื�นไป
ในทะเล การเซาะกรอ่นของนํ�าทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่งลักษณะตา่งๆ 
ที�เกดิขึ�นเองตามธรรมชาต ิน่าตื�นตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซ ึ�งมชี ื�อเสยีงโด่ง
ดังไปทั�วโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั  

 นําท่านสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ� น ระหวา่งทางกอ่นขึ�นเขาไปยังหมู่บา้นจิ�วเฟิ�นท่านจะไดเ้ห็น
เสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วันที�สรา้งขึ�นในสมัยราชวงศ์ชงิ  ในอดีตที�จ ิ�วเฟิ�นเป็นแหล่ง
เหมอืงทองที�มชี ื�อเสยีงตั �งแต่สมัยกษัตรยิก์วงสวี�   สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพา



 

 

กันมาขุดทองที�นี� แต่ในยุคปัจจุบันนี�ที�หมู่บา้นจิ�วเฟิ�นเป็นหมู่บา้นที�มกีารขายของพื�นเมอืง ทั �ง
ขนมพื�นเมอืง อาหาร และของฝากแบบพื�นเมอืงหรือที�เราเขา้ใจกันง่ายๆ คือหมู่บา้น OTOP 
ของไตห้วันนั�นเองและที�นี�ยังมโีลเกชั�นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจน
ไดร้ับคัดเลอืกเป็นสถานที�ถา่ยทําซรีี�ยเ์กาหล ีซรีี�ยไ์ตห้วันและการต์นูแอนเิมชั�นของญี�ปุ่ นที�ฉาย
ทั�วโลกอยา่งเรื�อง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทั�วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิ�ว
เฟิ�นจากการต์ูนเรื�องนี�และกลายเป็นสถานที�เที�ยวยอดนยิมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่ง
หนึ�งของไตห้วัน *** หมายเหตุ หากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิ�วเฟิ�นตรงกับวันเสารแ์ละอาทติย์
จะตอ้งเปลี�ยนรถเป็นรถเมล์แบบทอ้งถิ�นขึ�นและลงเหมือนคนทอ้งถิ�น ท่านจะไดส้ัมผัส
บรรยากาศแบบคนทอ้งถิ�นและเพิ�มประสบการณ์การนั�งรถเมล์ของไตห้วัน ***  นําท่านออก
เดนิทางสู ่เมอืงไทเป นําทา่นถา่ยรปูคูก่บั ตกึไทเป 101 ที�ปัจจบุันถอืวา่เป็นจุดแลนดม์ารค์
ของไตห้วัน หากท่านมาไตห้วันแลว้ไม่มีรูปคู่กับตกึไทเป 101 นั�นแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึ
ไตห้วัน ! .. โครงสรา้งของตกึนี�แสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึ
แห่งนี�ตกึที�มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที�ชว่ย
ถ่วงสมดุลของตัวตกึไว ้และชว่ยการสั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสูง
ที�สดุในโลก แต่ตกึไทเป 101 ยังคงความเป็นที� 1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ี�เร็วที�สดุในโลก (ไมร่วม
คา่ขึ�นลฟิทท์ี�เร็วที�สดุในโลกเพื�อขึ�นจดุชมววิชั �น 89 ราคา 600 NTD )   
 

คํ�า อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั ...เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง 

       นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม  ASIA PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที� 4:  
ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE - อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
– ชอ้ปปิ� งซเีหมนิตงิ – อาบนํ �าแรภ่ายในหอ้งพกั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําท่าน ชอ้ปปิ� งศูนย์สรอ้ยสุขภาพ Germanium ที�ข ึ�นชื�อเรื�องสรอ้ยขอ้มอื Germanium ที�
ประกอบไปดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเนี�ยม ที�มคีุณสมบัต ิทําใหเ้ลือดลมเดนิดขีึ�น เพิ�ม
ความกระปรี�กระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังนํ�าลกึที�เป็นอัญมณีลํ�า
ค่าที�หายากซึ�งมีอยู่ไม่กี�ที�ในโลก นําท่านสู่ ตลาดปลาไทเป  หรือ Addiction Aquatic 
Development [ Taipei Fish Market ] บรรยากาศตลาดอาหารทะเลซฟีู้ ดคลา้ยของญี�ปุนแต่
ไม่ตอ้งไปถงึญี�ปุ่ น ท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศการซื�อขายอาหารทะเลแบบสด ๆ และมีสนิคา้
หลากหลายใหเ้ลือกชม เลือกชมิบางทีท่านอาจจะอดใจไม่ไหวจนซื�อตดิไมต้ดิมือเผื�อเป็น
อาหารมื�อเย็นของทา่นก็ได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมนสูกุ ี� TAKAO 1 เซ็ท/ทา่น 

 จากนั�นนําท่านช็อปปิ�งสนิคา้ที� DUTY FREE  ซึ�งมสีนิคา้แบรนดเ์นมชั �นนําใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อ 
ในราคาโปรโมชั�นที�จะทําใหท้่านไดส้่วนลดมากมาย สนิคา้แนะนํา ! เซ็ทชุดนํ�าหอมแบบ 
EXCLUSIVE SET จากแบรนดย์ี�หอ้ตา่ง ๆ มใีหเ้ลอืกมากมายและที�สําคญัทา่นไดข้องแทแ้น่นอน
หากท่านเลือกซื�อในดิวตี�ฟรีและราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน .. คอนเฟิร์ม ! นําท่านชม 
อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ที�สรา้งขึ�นเพื�อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาใน
การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีื�นที�ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นใน
ตัวอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นที�สําคัญคอืหอ้งแกลลอรี�รูปภาพต่างๆ ของอดตีประธานาธบิดี
และคนใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ท่านมาดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจยีงนั�นเอง 
ภายในหอ้งนี�ไมไ่ดม้แีค่รูปภาพเท่านั�นที�เล่าเรื�องราวชวีประวัตขิองท่านทั �งสองแต่ยังมขีา้วของ
เครื�องใช ้เสื�อผา้ รถยนตก์ันกระสนุประจําตําแหน่งที�จัดแสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืก
ชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรื�องราวทางประวัตศิาสตรไ์ปพรอ้มกับสิ�งเหล่านี� และอกีหนึ�งส่วนที�



 

 

สําคัญคอืบรเิวณชั �น 4 จัดแสดงรูปปั�นขนาดใหญ่ของทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็และใน
ทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลี�ยนเวรของเหล่าหทารที�แสดงความเคารพและภักดตี่อท่าน
อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใหท้่านได ้ ชอ้ปปิ� งยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปปิ�งที�
ยอดนยิมที�สดุของไตห้วันเลยกว็า่ได ้หากเปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วนั หาก
เปรยีบเทียบกับเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทั �งเสื�อผา้และ
รองเทา้กี�ฬายี�หอ้ตา่ง ๆ ยังมสีนิคา้ยี�หอ้ทอ้งถิ�นใหเ้ลอืกซื�อ แตท่ี�นี�ไมไ่ดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปปิ�งอยา่ง
เดยีว ยังมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนําวา่พลาดไมไ่ดก้บัเมนู 
นํ�าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึ�งตน้ตํารับของเมนูนี�อยูท่ี�ซเีหมนิตงินี�เอง 

คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� ง  

 

      นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม  EASTERN HOTSPRING HOTEL YANGMEI หรอื
เทยีบเทา่ 

** พเิศษ !! ใหท้า่นผอ่นคลายความเมื�อยลา้กบัการอาบนํ �าแรแ่บบบรรยากาศสว่นตวั 
ภายในหอ้งพกั** 

 

วนัที� 5:  
MITSUI OUTLET – ไตห้วนั (สนามบนิเถาหยวน) – กรงุเทพ (สนามบนิ
สวุรรณภมู)ิ TG633 14.05-17.00  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดนิทางสู่เมอืงเถาหยวนเพื�อชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนด์เนมที� MITSUI OUTLET MALL  เป็น 
OUT LET MALL ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนดท์ี�เหล่านักชอ้ปปิ�งรูจ้ักกันอยู่แลว้ เช่น 
Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Dunhill, 
Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื�นๆ อกีมากมาย ดว้ยราคาสนิคา้ที�ถูกกว่า
ราคาตลาดทั�วไปกวา่ 35% – 70%  
 

14.05 น. 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน 
อําลากรงุไทเป เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯโดย สายการบนิ THAI AIRWAYS (รวม
นํ�าหนักกระเป๋า 30 Kg) เที�ยวบนิที� TG633 (มอีาหารบรกิารบนเครื�อง) 

17.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ  
และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 
 

หมายเหต ุ!! หากทางสายการบนิไทย (TG)  
มกีารประกาศปรบัราคาภาษนํี �ามนัเพิ�มขึ�น 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัราคาทวัรข์ ึ�น 
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

 

 

 

โปรแกรม : TAIWAN OMG!! ไทเป ทะเลสาบสรุยินั-
จนัทรา 5 วนั 4 คนื สายการบนิไทย (TG) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

22-26 พ.ค. 62 21,900 21,900 21,900 21,900 12,900 5,500 

29 พ.ค.-02 ม.ิย. 62 21,900 21,900 21,900 21,900 12,900 5,500 

05-09 ม.ิย. 62 21,900 21,900 21,900 21,900 12,900 5,500 

12-16 ม.ิย. 62 21,900 21,900 21,900 21,900 12,900 5,500 

19-23 ม.ิย. 62 21,900 21,900 21,900 21,900 12,900 5,500 

**เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,000 บาท  

ราคานี�รวมรายการทวัร ์ต ั�วเครื�องบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 เหรยีญ/ทรปิ/ทา่น*** 

***สําหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ*** 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

 

 

 



 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง เพื�อเช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทั �งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง* 30 วนักอ่นเดนิทางสําหรบัสงกรานต ์* 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด ** 45 วนั สําหรบัสงกรานต ์** 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา้ใชจ้า่ยทั �งหมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที�พักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ั �งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน

เที�ยวบนินั�นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ�นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6. รวมนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดนํ้�าหนัก 30 กโิลกรัม 

 

 

 



 

 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนินํ�าหนักตามสายการ

บนิกําหนด 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 

5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 1,000 NTD /ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ไตห้วัน สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มขา้ราชการ) ตอ้งยื�นวีซ่าเขา้ไตห้วันมี

ค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยื�นวซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื�นวซีา่ 5-7 วัน

ทําการ (สําหรับพาสปอรต์ไทย [เล่มสแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอ

เก็บคา่วซีา่ที�เกดิขึ�นตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง
การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อื�นๆ เป็นตน้ 



 

 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�ว
เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร
ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แต่ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 NTD/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครั �ง มเิช่นนั�น
ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น  

12. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ 
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

**สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น  
ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและในขั �นตอนการผา่นการตรวจคน
เขา้เมอืง ทั �งไทยและไตห้วัน ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�นลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งส ิ�น** 

 

 
          


