
 

 

รหัสทัวร B2B1902539 

ทัวรไตหวัน Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยนั-จันทรา อาลีซัน  
5 วัน 4 คืน (TG) 
เมืองเจียอ้ี–หมูบานไมฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป�าสนพันป-น่ังรถไฟโบราณอาหล่ีซัน-เมืองไถ
จง-ตลาดกลางคืน-เมอืงหนานโถว-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเห
วินหวู-เมืองไทเป-ชอปปم�งเคกพายสับปะรด-ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต- Germanium 
Power-ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกช้ัน89)-อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ชอปปم�งซีเหมินติง-แช
น้ําแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก-หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น-วัดหลงซาน (ขอพรความ
รัก)-รานคอสเมติค-GLORIA OUTLET- ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG632 08.25-13.05)–สนามบินเถาหยวน–

เดินทางเมืองเจียอ้ี–หมูบานไมฮิโนก ิ
05.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคาเตอร C สายการบิน THAI 

AIRWAYS รวมน้ําหนักกระเป�า 20 กิโลกรมัโดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรบัและ
อํานวยความสะดวกกอนขึ้นเคร่ือง[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรบัได] 

08.25 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินท่ี 
TG632  (มีอาหารและเครื่องด่ืมบรกิารบนเคร่ือง) 

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เครื่องดื่ม) 
 จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองเจียอ้ี นําทานเท่ียวชม หมูบานไมฮิโนกิ เปน

หมูบานจําลองแบบญีปุ่�นด้ังเดิมเน่ืองจากเมอืงเจียอ้ีน้ีเปนเมืองที่ต้ังของอุทยานอาห
ลี่ซันท่ีในยุคสมัยญี่ปุ�นปกครองไตหวันใชเมืองน้ีเปนสถานท่ีอยูอาศัยของเหลาทหาร
ญี่ปุ�นและในอดีตมกีารสรางทางรถไฟจากเมืองเจียอ้ีข้ึนสูภูเขาอาหลี่ซันเพ่ือใชลําเลียง
ไมสนพันปของไตหวันลงมายังพื้นลาง ทําใหเมืองเจียอ้ียังคงมีกลิ่นอายวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ�นหลงเหลืออยูบาง ภายในจะเปนรานคาขายของสไตลญ่ีปุ�น 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา 
วันที่ 2 อุทยานอาหล่ีซัน-ชมป�าสนพันป-น่ังรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางขึ้นสู อุทยานแหงชาติอาหล่ีซัน ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 

2,200 เมตร (ใชเวลาน่ังรถขึ้นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวางทางท่ีวิ่งขึ้นเขาสูงไป
เร่ือยๆ ทานจะไดชมววิภูเขาสูงเรียงรายกันไตตัวกันสลับกับกอนเมฆเปนวิวท่ีนาตื่นตา
ต่ืนใจยิ่งนัก เดินทางเขาสูอุทยานอาหลี่ซัน เปนอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง
โดงดงัมากของไตหวัน นําทานเดินชมป�าสนพันปเปนลักษณะทางเดินขึ้นลงไลระดับ
แบบขั้นบันไดสลับทางราบสองขางทางเปนป�าสนพันปลอมรอบเปนบริเวณกวาง ป�า
สนแหงน้ีมีอายุมากกวา 100 ป ทานจะถายรูปรอบๆ พรอมกับเดินชิวกบัอากาศเย็น
สบายสูดโอโซนไดอยางเต็มที่ จากน้ัน นําทานน่ังรถไฟโบราณ เสนทางรถไฟสายอาห
ลี่ซันท่ีญี่ปุ�นมีการสรางข้ึนตั้งแต คศ.1912 ในสมัยท่ียังปกครองไตหวัน เพ่ือใชเปน



 

 

เสนทางลําเลียงไมสนใหญบนเขาอาหลี่ซันลงมายังพ้ืนที่ดานลาง เสนทางรถไฟสายน้ี
สูงเปนอันดับที่ 13 ของโลก และสูงเปนอันดบั 2 ของเอเชียป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองสําคัญทางภาคกลาง นําทานชอปปم�ง 

ตลาดกลางคืน ที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอย
และรานยี่หอแบรนดระดับกลาง รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอ
ตางๆ เส้ือผาหลากหลายยี่หอ ท้ังยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 
รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไม
ตองกลัวเบ่ือเพราะตลาดแหงน้ียังเปนตลาดท่ีรวบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลน
หรือทานจริงจังแหลงใหญท่ีสุดของไถจงอีกดวย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก CU HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 เดินทางเมืองหนานโถว-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วดัพระถังซมัจ๋ัง-วดัเห

วินหวู-เดินทางเมืองไทเป-ชอปปم�งเคกพายสับปะรด-ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสูทะเล นํา

ทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่
ใหญท่ีสุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจาก
มุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางคร่ึงบนเหมือนพระอาทติย คร่ึงลางเหมือนพระจันทร
เส้ียวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยทีดีมมีังกรลอมรอบ พ้ืนที่บริเวณ
น้ีถือวาเปนจุดรบัพลังมังกรท่ีสมบูรณที่สุดของไตหวัน   นําทานน่ังเรือยอรชแบบ
สวนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี จากน้ันนําทานสู วัด
พระถังซัมจ๋ัง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและ
ยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกบัมมุทีสวยท่ีสุดของ
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  จากน้ันนําทานกราบไหวส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ วัดเหวินหวู เชน 
ศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย และเทพ
เจาแหงความรักองคใหมลาสุดหรือท่ีเรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีช่ือเสียงมาก
ในดานความรักที่วดัหลงซันไทเป วัดน้ีถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญท่ีทาน
สามารถมาขอพรไดครบทุกความปรารถนาท่ีวัดน้ี ส่ิงที่นาสนใจยังไมหมดแคน้ียงัมี
สิงโตหินออน 2 ตัว ทีต้ั่งอยูหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวัน
เปนฉากหลังใหทานไดถายรูปคูอีก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 



 

 

 สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวัน ถึงไทเปนํา
ทานเลือกซื้อของฝาก ที่ รานพายสับปะรด ท่ีถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวัน
เปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาไดแนะนําใหทานซื้อเปนขนมฝากแกคนทางบาน
หรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) นําทานชอปปم�ง ตลาด
ซื่อหลินไนทมารเก็ต  เปนตลาดท่ีมีช่ื่อเสียงที่สุดของไทเป ในดานอาหารทองถิ่นของ
ไตหวัน มรีานอาหารมากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล
ทองถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินคาพื้นเมือง สินคาแฟช่ันวัยรุน  รานรองเทากีฬายี่หอ
ตาง ๆ ท่ีใหได 
ชอปปم�งกันแบบจุใจ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ท่ีพัก ORANGE HOTEL  หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกช้ัน89)-อนุสรณสถานเจียงไค

เช็ค ชอปปم�งซีเหมินติง-แชน้ําแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ชอปปم�ง ราน Germanium ที่ข้ึนช่ือเร่ืองสรอยขอมือ Germanium ที่

ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ท่ีมคุีณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดี
ข้ึน เพิ่มความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการัง
น้ําลึกที่เปนอัญมณีล้ําคาที่หายากซ่ึงมีอยูไมกีท่ี่ในโลก  นําทานถายรูปคูกบั ตึกไทเป 
101 ที่ปจจุบันถือวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน หากทานมาไตหวนัแลวไมมีรปูคู
กับตึกไทเป 101 น่ันแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน ! .. โครงสรางของตึกน้ีแสดงถึง
ความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงน้ีตึกทีม่ีความสูงถึง 508 
เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 ตันที่ชวยถวงสมดุลของตัว
ตึกไว และชวยการส่ันสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก 
แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปนท่ี 1 ของไวไดคือลิฟตท่ีเร็วที่สุดในโลก (ไมรวมคาขึ้น
ลิฟทท่ีเร็วที่สุดในโลกเพ่ือข้ึนจุดชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD )   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกี้สไตลไตหวัน 1 เซ็ท/
ทาน 

 ทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 
205 แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคือหอง
แกลลอรี่รูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรปูภาพของ ทาน
มาดาม ซง เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพ



 

 

เทาน้ันที่เลาเรื่องราวชีวประวติัของทานท้ังสองแตยังมีขาวของเครื่องใช เส้ือผา 
รถยนตกันกระสุนประจําตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือก
ถายรูปพรอมฟงเรื่องราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกบัส่ิงเหลาน้ี และอีกหนึ่งสวนท่ี
สําคัญคือบริเวณช้ัน 4 จัดแสดงรปูปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจดัโชวการเปลีย่นเวรของเหลาหทารที่แสดงความ
เคารพและภักดีตอทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใหทานได  ชอปปم�งยาน ซีเหมิ
นติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบ
กับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน 
ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง ๆ ยงัมีสินคา
ยี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยังมีรานอาหาร
เยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมน ูน้ําแข็งใส
ไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซ่ึงตนตํารับของเมนูน้ีอยูท่ีซีเหมินติงนี่เอง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(เมนูพระกระโดดกําแพง) 
ท่ีพัก Eastern Hotel & Resorts Yangmeiหรือเทียบเทา 

**แชน้ําแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก** 

วันที่ 5 
หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น-วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-รานคอสเมติค-GLORIA 
OUTLET- ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรงุเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG635 
20.10-23.00) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ทานสู  หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ระหวางทางกอนขึ้นเขาไปยังหมูบานจิว่เฟم�นทานจะได

เห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันท่ีสรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง  ในอดีตที่จ่ิวเฟم�น
เปนแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตั้งแตสมัยกษตัริยกวงสวี้   สมยัราชวงศชิง มีนักขุด
ทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี แตในยุคปจจุบันน้ีท่ีหมูบานจ่ิวเฟم�นเปนหมูบานที่
มีการขายของพ้ืนเมือง ท้ังขนมพ้ืนเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือท่ีเรา
เขาใจกันงายๆ คือหมูบาน OTOP ของไตหวันน่ันเองและท่ีน่ียังมีโลเกช่ันความ
สวยงามและโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรับคัดเลือกเปนสถานที่ถายทําซีรี่ย
เกาหลี ซีร่ียไตหวันและการตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ�นที่ฉายท่ัวโลกอยางเร่ือง SPIRITED 
AWAY  ทําใหผูคนท่ัวโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจ่ิวเฟم�นจากการตูนเรื่องน้ี
และกลายเปนสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูปอีกแหงหน่ึงของ
ไตหวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตย
จะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัส
บรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน ***   



 

 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหล่ิว อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของ
เกาะไตหวัน มีลกัษณะพ้ืนท่ีเปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและ
ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะ
ตางๆท่ีนาต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่ว
โลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู�ดสไตลไตหวัน) 
 วัดหลงซานซื่อ หรือ “วดัมังกรภูเขา” เปนวดัเกาแกท่ีสรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือ

ไดวาเปนวัดพุทธท่ีเกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเตม็ไปดวยรูปแบบ
ของประติมากรรมและสถาปตยกรรมท่ีประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและ
เหลาเทพเจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือท่ีหาไดยากในปจจุบัน  ในแต
ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากท่ัวทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับ
ทานท่ีตองการขอพรเรื่องความรกั ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดท่ีนี่กับองคเทพ
เจาแหงความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสญัลักษณท่ี
แสดงออกถึงคูแท มีชื่อเสียงโดงดังมากของไตหวัน นําทานชอปปم�ง รานเครื่องสําอางค 
COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางช่ือดังของไตหวัน มากมายหลายแบรนด 
ท่ีทานสามารถซ้ือเปนของฝากแกคนทางบานได  

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
20.10 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 

อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสูกรงุเทพฯโดย สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิน
ท่ี TG635 (มีอาหารบริการบนเครื่อง) 

23.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
  

อัตราคาบรกิาร  

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 

วันที่ 04-08 ก.ย. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500.- 
วันที่ 18-22 ก.ย. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 21,999.- 5,500.- 
วันที่ 16-20 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 



 

 

วันที่ 01-05 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 
วันที่ 07-11 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 
วันที่ 13-17 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 
วันที่ 21-25 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 
วันที่ 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 
62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 
วันที่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 
62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 
วันที่ 11-15 ธ.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 
วันที่ 12-16 ธ.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,000 เหรียญ/ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ

เพื่อเช็ควากรุปมกีารคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน  ในกรณีที่คาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท  
    3.3 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง **30 วันกอน

เดินทางสําหรับชวงสงกรานตและปใหม** 
4.  การยกเลิกการเดินทาง 



 

 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด 
**45 วันสําหรับชวงสงกรานตและปใหม** 
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวนัเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
10,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน 
บางสายการบินมีการการันตีมดัจําท่ีน่ังกับสายการบินและคามดัจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
เมืองไตหวันโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ไตหวัน ข้ึนอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจ
คนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนช้ัน

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

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจดัหองพักใหเปนไป
ตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 



 

 

4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กโิลกรัม] คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

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

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

1.5 ลานบาท] 
7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศ

ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในไตหวันไมเกิน 14 วัน ถา
กรณีทางรัฐบาลไตหวนัประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่ม
ในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม่, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรดีฯลฯ 

3. คาภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 



 

 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ
ปรับข้ึนกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเครื่องบินและ
เอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกบัลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักใน

เมืองไตหวัน  
    (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 
คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 



 

 

คุณสมบัตกิารเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาเมือง จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถกูปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 


