
 

 

รหัสทัวร GQH1900 
ทัวรไตหวัน TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน (BR) 
ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | น่ังรถไฟโบราณอาลีซัน | ฟารมแกะชิงจ้ิง  
ช็อปปم�งซีเหมินติง  | อุทยานเยหล่ิว | หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น  
พิเศษ !! เส่ียวหลงเปารานดัง Din Tai Fong | ตามรอยรีวิวชาบูหมาลา XIN MALA   
แชน้ําแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ 
23.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาเตอร R สายการบิน EVA 

(BR) รวมน้ําหนักกระเป�า 30 กิโลกรัมโดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง 
[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขา
เมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน  – 
หนานโถว - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – เจียอ้ี 

01.45 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินท่ี BR206  
(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 
1 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถ่ิน) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

เชา รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เคร่ืองด่ืม) 
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญที่สุดของไตหวัน ท่ีไมมีทางออกสู

ทะเล ซ่ึงเปนจุดศูนยกลางของไตหวัน หรือเรียกวาสะดือของเกาะไตหวันก็ได  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติที่

ใหญที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจาก
มุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย คร่ึงลางเหมอืนพระจันทร
เส้ียวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยที่ดีมีมังกรลอมรอบ พ้ืนที่บริเวณน้ี
ถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน   นําทานน่ังเรือยอรชแบบสวนตัว
ของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี จากน้ันนําทานสู วัดพระถัง
ซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจ๋ัง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเปน
จุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบ
สุริยัน จันทรา นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองเจียอ้ี เมืองคอนไปทางใตของไตหวัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันท่ี 3 อาลีซาน – น่ังรถไฟโบราณ – รานชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางข้ึนสู อุทยานแหงชาติอาหล่ีซัน ท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 

2,200 เมตร (ใชเวลาน่ังรถข้ึนเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวางทางที่ว่ิงข้ึนเขาสูงไป
เร่ือยๆ ทานจะไดชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไตตัวกันสลับกับกอนเมฆเปนวิวที่นาต่ืนตา
ต่ืนใจยิ่งนัก เดินทางเขาสูอุทยานอาหล่ีซัน เปนอุทยานที่มีความสวยงามและมีช่ือเสียง
โดงดังมากของไตหวัน นําทานเดินชมป�าสนพันปเปนลักษณะทางเดินข้ึนลงไลระดับแบบ
ข้ันบันไดสลับทางราบสองขางทางเปนป�าสนพันปลอมรอบเปนบริเวณกวาง ป�าสนแหงน้ี
มีอายุมากกวา 100 ป ทานจะถายรูปรอบๆพรอมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูด
โอโซนไดอยางเต็มที่ จากน้ัน นําทานน่ังรถไฟโบราณ เสนทางรถไฟสายอาลีซันที่ญี่ปุ�นมี
การสรางข้ึนต้ังแต ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไตหวัน เพ่ือใชเปนเสนทางลําเลียงไม
สนใหญบนเขาอาหล่ีซันลงมายังพ้ืนที่ดานลาง เสนทางรถไฟสายน้ีสูงเปนอันดับที่ 13 
ของโลก และสูงเปนอันดับ 2 ของเอเชีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ระหวางทางนําทานแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแทจากยอดเขาอาหล่ีซัน ซ่ึงมีชาหลาย

ประเภทใหทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากได นําทานเดินทางสู เมืองไถจง  เมืองใหญทาง
ภาคกลางของไตหวัน นําทานชอปปم�ง ตลาดไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนของเมืองไถจงมี
สินคาหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนดระดับกลาง ราน
เคร่ืองสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬาย่ีหอตางๆ เส้ือผาหลากหลายยี่หอ ทั้งย่ีหอ
ทองถ่ินของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานไดเลือกแวะซ้ือ แวะชมตามใจ
ชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบ่ือเพราะตลาดแหงน้ียังเปนตลาดท่ี
รวบรวมอาหารทองถ่ิน อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญท่ีสุดของไถจงอีกดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา  

 
วันท่ี 4 ฟารมแกะชิงจ้ิง – ทางเดินลอยฟ�าชิงจ้ิง – ไทเป – ซ่ือหลินไนทมาเก็ต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ฟารมแกะชิงจ้ิง (CingJing Farm) ใหทานไดสัมผัสธรรมชาติ, อากาศ

บริสุทธ์ิ, ป�าเขียวชอุม, และเนินเขาสวยงาม ภายในฟารมมีการปลูกตนไมและผลไม
เมืองหนาวไวท่ัวบริเวณ มีสวนดอกไมก่ึงเขตรอนนานาพรรณ จนไดรับการขนานนามวา 
“สวิตเซอรแลนดแหงไตหวัน” เลยทีเดียว เน่ืองดวยลักษณะของพ้ืนที่ลาดชันบนเนินเขา



 

 

กวางสุดลูกหูลูกตา, แสงแดดออนๆ ใหความอบอุนตลอดวันและทะเลเมฆขาวราวกับ
ปุยฝ�ายและในบางวันอาจจะมีหมอกลงมาปกคุลมบริเวณโดยรอบที่รอใหคุณเขาไป
สัมผัสกับทัศนียภาพอันนาต่ืนตาต่ืนใจของที่น่ี Cingjing Skywalk อยูสูงประมาณ 
1,700 เมตรจากระดับน้ําทะเล ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เปนจุดถายรูปและเดินชมวิว
เทือกเขาสีเขียวตัดกับทองฟ�าสีครามที่สวยงามจุดหน่ึง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางกลับ เมืองไทเป จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซ่ือหลินไนทมารเก็ต  เปน

ตลาดที่มี่ช่ือเสียงท่ีสุดของไทเป ในดานอาหารทองถ่ินของไตหวัน มีรานอาหารมากกวา 
80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตลทองถ่ินเลยทีเดียว และยังมีสินคา
พ้ืนเมือง สินคาแฟช่ันวัยรุน  รานรองเทากีฬาย่ีหอตาง ๆ ท่ีใหไดชอปปم�งกันแบบจุใจ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 5 Germanium Power – รานพายสัปปะรด – ตึก 101(ไมรวมคาข้ึนตึก) – วัดหลงซาน 

– อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานแวะชอปปم�ง ราน Germanium ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองสรอยขอมือเพ่ือสุขภาพ ที่ประกอบ

ไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมีคุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีข้ึน เพ่ิม
ความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ําลึกท่ี
เปนอัญมณีล้ําคาที่หายากซ่ึงมีอยูไมก่ีท่ีในโลก นําทานเลือกซ้ือของฝาก ท่ี รานพาย
สับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วา
ไดแนะนําใหทานซ้ือเปนขนมฝากแกคนทางบานหรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อป
คอรน, เห็ดทอด เปนตน) นําทานถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ท่ีปจจุบันถือวาเปนจุด
แลนดมารคของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป 101 น่ันแปลวา 
ทานมายังไมถึงไตหวัน ! .. โครงสรางของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดานวิศวกรรม
ของไตหวัน เพราะตึกแหงน้ีตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุม
ขนาดใหญหนักกวา 660 ตันท่ีชวยถวงสมดุลของตัวตึกไว และชวยการส่ันสะเทือน
เวลาที่เกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปน
ท่ี 1 ของไวไดคือลิฟตท่ีเร็วที่สุดในโลก (ไมรวมคาข้ึนลฟิทที่ชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 
NTD) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FONG เส่ียวหลงเปารานดัง 
 จากน้ันนําทานสู วัดหลงซานซื่อ เปนวัดเกาแกท่ีสรางข้ึนในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดวา



 

 

เปนวัดพุทธท่ีเกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพ
เจาท่ีไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากในปจจุบัน  ในแตละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากท่ัวทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับทานท่ี
ตองการขอพรเร่ืองความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดที่น่ีกับองคเทพเจาแหง
ความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงคู
แท มีช่ือเสียงโดงดังมากของไตหวัน ชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางข้ึนเพ่ือรําลึก
ถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 
2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 
สวนที่สําคัญคือหองแกลลอร่ีรูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึง
รูปภาพของ ทานมาดาม ซง เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ี
ไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันท่ีเลาเร่ืองราวชีวประวัติของทานท้ังสองแตยังมีขาวของ
เคร่ืองใช เสื้อผา รถยนตกันกระสุนประจําตําแหนงท่ีจัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานได
เลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟงเร่ืองราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกับส่ิงเหลาน้ี และอีก
หน่ึงสวนที่สําคัญคือบริเวณช้ัน 4 จัดแสดงรูปปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชวการเปล่ียนเวรของเหลาหทารที่แสดง
ความเคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือ
วาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทย
คือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมี
หลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผาและรองเทาก่ีฬาย่ีหอตาง ๆ ยังมีสินคาย่ีหอทองถ่ิน
ใหเลือกซ้ือ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมาย
ใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร 
หรือปงซูแบบเกาหลีซ่ึงตนตํารับของเมนูน้ีอยูท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร XIN MALA บุฟเฟตชาบูหมาลาไตหวัน รานดัง
ตามรีวิว 

ที่พัก NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเทา 
*** พิเศษ!! ใหทานผอนคลายความเม่ือยลาจากการเดินทางดวยการแชน้ําแร 
แบบบรรยากาศสวนตัวภายในหองพัก *** 

  
วันท่ี 6 จ่ิวเฟم�น – เยหล่ิว –รานเคร่ืองสําอางค – Gloria outlet – ไตหวัน (สนามบินเถา

หยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30 น.) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานสู  หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ในอดีตที่จ่ิวเฟم�นเปนแหลงเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงต้ังแต
สมัยกษัตริยกวงสวี้   สมัยราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี แตใน
ยุคปจจุบันน้ีที่หมูบานจ่ิวเฟم�นเปนหมูบานท่ีมีการขายของพ้ืนเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง 
อาหาร และของฝากแบบพ้ืนเมืองหรือท่ีเราเขาใจกันงายๆ คือหมูบาน OTOP ของ
ไตหวันน่ันเองและที่น่ียังมีโลเกช่ันความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจน
ไดรับคัดเลือกเปนสถานท่ีถายทําซีร่ียเกาหลี ซีรี่ยไตหวันและการตูนแอนิเมช่ันของญ่ีปุ�น
ท่ีฉายท่ัวโลกอยางเร่ือง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคนท่ัวโลกเห็นฉากความสวยงาม
ของหมูบานจ่ิวเฟم�นจากการตูนเร่ืองน้ีและกลายเปนสถานท่ีเที่ยวยอดนิยมในการมา
เช็คอินหรือถายรูปอีกแหงหน่ึงของไตหวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจ่ิว
เฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตองเปล่ียนรถเปนรถเมลแบบทองถ่ินข้ึนและลง
เหมือนคนทองถ่ิน ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถ่ินและเพ่ิมประสบการณการ
น่ังรถเมลของไตหวัน ***    
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหล่ิว อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะ
ไตหวัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเปนแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล 
ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ นาต่ืนตา
ทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเยหล่ิว 
 ทานแวะชม รานเคร่ืองสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสําอางช่ือดังของ

ไตหวัน มากมายหลายแบรนด ท่ีทานสามารถซ้ือเปนของฝากแกคนทางบานได นําทาน
สู เดินทางสูเมืองเถาหยวนเพ่ือชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่ GLORIA OUTLET เปน 
OUT LET MALL ขนาดใหญ มีรานคาทั้งหมด 285 ราน สวนใหญจะเปนแบรนดท่ี
เหลานักชอปปم�งรูจักกันอยูแลว เชน Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, 
Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph 
Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอ่ืนๆ อีก
มากมาย ดวยราคาสินคาที่ถูกกวาราคาตลาดทั่วไปกวา 35% – 70%เปนแหลงรวม 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
20.45 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA (BR) โดย

เท่ียวบินที่ BR205  (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 
23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

   

 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
พักกับผูใหญ 1 
ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันท่ี 17-22 ก.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 6,500.- 
วันท่ี 09-14 ส.ค. 62  24,999.- 24,999.- 24,999.- 24,999.- 6,500.- 
วันท่ี 23-28 ส.ค. 62 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 
วันท่ี 14-19 ก.ย. 62 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 
วันท่ี 09-14 ต.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 24,999.- 6,500.- 
วันท่ี 18-23 ต.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 24,999.- 6,500.- 
วันท่ี 16-21 พ.ย. 62 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถรวม 1,200 เหรียญ/ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ

เพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน  ในกรณีที่คาทัวรราคาต่ํากวา 10,000 บาท  



 

 

    3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง **30 วันกอน
เดินทางสําหรับชวงสงกรานตและปใหม** 

4.  การยกเลิกการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
**45 วันสําหรับชวงสงกรานตและปใหม** 
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
10,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน 
บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
เมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ไตหวัน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจ
คนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งส้ิน** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ัน

ธุรกิจ กรุณาติดตอเจาหนาท่ี 
2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 



 

 

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจัดหองพักใหเปนไป
ตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [30 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศ

ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถา
กรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิม
ในการขอวีซาตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,200 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 

 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการ

ปรับข้ึนกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและ
เอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางท่ีพํานักใน

เมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 
คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 



 

 

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาเมือง จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 


