
 

 

รหัสทัวร B2B1902545 
ทัวรไตหวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
4 วัน 3 คืน (CI) 
ไทจง – หมูบานสายรุง – ตลาดกลางคืน - หนานโถว – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัด
พระถังซัมจัง๋ – วัดเหวนิหวู – ไทเป – รานคอสเมติค – ชอปปم�งซีเหมินติง - ชอปปم�งเคกพาย
สับปะรด – อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น – ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึก
ช้ัน89) – ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต – แชน้ําแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก - 
Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – วัดหลง
ซาน(ขอพรความรัก) 

 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) 
 (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมูบานสายรุง – ตลาดกลางคืน 

05.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 8 เคาเตอร S  สายการบินไชนา 
แอรไลน รวมน้ําหนักกระเป�า 30 กิโลกรัมโดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรบัและ
อํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง 
สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมือง
ไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได 

08.30 น. ออกเดินทางสูถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบินไชนา แอร
ไลน เท่ียวบินที่ CI838  (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 
1 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เครื่องดื่ม) 
 จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองไถจง นําทานสู หมูบานสายรุง เดิมเปนหมูบาน

ทหารผานศึกของพรรคกกมินตัง๋ในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ท่ีเดินทางลี้ภัยมา
รวมตัวที่ไตหวัน เวลาผานมาหลายสิบป ผูคนยายออก บางก็ลมหายตายจากกันไป 
ตอมามีโครงการรื้อหมูบานแหงน้ีและสรางเปนเมืองใหมแต ในระหวางท่ีทําการรื้อถอน
มีทหารเกานายหน่ึงนามวา คุณปู�หวง หยง ฟู� ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกําแพง 
และตัวบาน นัยวาเปนเสมือนการบอกลาหมูบานแหงน้ีท่ี ภาพวาดบนกําแพงและตัว
บานสะดุดตาผูพบเห็น ดวยสีสันที่สดใสเปم�ยมไปดวยความสุข ท้ังตัวหนังสือ ตัวการตูน 
ใบหนาคน จนไดรับการกลาวขานในวงกวาง 

 
นําทาน ชอปปم�งตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภททั้งแบบแผง



 

 

ลอยและรานยี่หอแบรนดระดับกลาง รานเครือ่งสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอ
ตางๆ เส้ือผาหลากหลายยี่หอ ท้ังยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง ใหทานไดเลือกแวะซื้อ 
แวะชมตามใจชอบ หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบ่ือเพราะตลาดแหงน้ียัง
เปนตลาดท่ีรวบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญท่ีสุดของ
ไถจงอีกดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเทา 
  
วันท่ี 2 หนานโถว – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง๋ – วดัเหวินหวู – ไทเป – 

รานคอสเมติค – ชอปปم�งซีเหมินติง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
 เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสูทะเล นําทาน 

ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ีใหญ
ท่ีสุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสูง
ทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางคร่ึงบนเหมือนพระอาทิตย คร่ึงลางเหมือนพระจันทรเส้ียวท่ี
กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยทีดีมีมังกรลอมรอบ พืน้ที่บริเวณน้ีถือวา
เปนจุดรบัพลังมังกรท่ีสมบูรณที่สุดของไตหวัน นําทานน่ังเรือยอรชแบบสวนตวัของคณะ 
ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี  
จากน้ันนําทานสู วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจั๋ง ท่ีอัญเชิญมา
จากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรปูกับมมุที
สวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา   
จากน้ันนําทานกราบไหวส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ วัดเหวนิหวู เชน ศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหง
ปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหม
ลาสุดหรือท่ีเรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีช่ือเสียงมากในดานความรักที่วัด
หลงซันไทเป วัดนี้ถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรได
ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ ส่ิงท่ีนาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต้ัง
อยูหนาวัด ซึ่งมมีูลคาตวัละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรูป



 

 

คูอีก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวัน นําทานชอปปم�ง 

รานเคร่ืองสําอางค COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางช่ือดังของไตหวัน 
มากมายหลายแบรนด ท่ีทานสามารถซ้ือเปนของฝากแกคนทางบานได  
จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมท่ีสุดของ
ไตหวันเลยก็วาได หากเปรียบเทียบกบัเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หาก
เปรียบเทียบกบัเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผา
และรองเทากี่ฬายี่หอตาง ๆ ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาช
อปปم�งอยางเดียว ยังมรีานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนํา
วาพลาดไมไดกับเมนู น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซ่ึงตนตํารบัของเมนู
น้ีอยูท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทียบเทา 

 

วันท่ี 3 
ชอปปم�งเคกพายสับปะรด – อุทยานแหงชาติเยหล่ิว – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น – ตึกไทเป 
101 (ไมรวมคาข้ึนตึกช้ัน89) – ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต – แชน้ําแรสไตลไตหวันแบบ
สวนตัวภายในหองพัก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเลือกซื้อของฝาก ท่ี รานพายสับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวัน

เปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาไดแนะนําใหทานซื้อเปนขนมฝากแกคนทางบาน
หรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) 

 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหล่ิว อุทยานแหงน้ีต้ังอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะ
ไตหวัน มีลักษณะพ้ืนท่ีเปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล
และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตางๆท่ีนา



 

 

ต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู�ดสไตลไตหวัน) 
 ทานสู  หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ระหวางทางกอนขึ้นเขาไปยังหมูบานจิว่เฟم�นทานจะไดเห็น

เสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันท่ีสรางขึ้นในสมัยราชวงศชงิ  ในอดีตท่ีจิ่วเฟم�นเปน
แหลงเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสว้ี   สมัยราชวงศชิง มีนักขุดทอง
จํานวนมากพากันมาขดุทองที่น่ี แตในยุคปจจุบันน้ีท่ีหมูบานจิ่วเฟم�นเปนหมูบานท่ีมกีาร
ขายของพ้ืนเมือง ท้ังขนมพ้ืนเมือง อาหาร และของฝากแบบพ้ืนเมืองหรือท่ีเราเขาใจกัน
งายๆ คือหมูบาน OTOP ของไตหวันน่ันเองและท่ีน่ียังมีโลเคช่ันความสวยงามและโดด
เดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรบัคัดเลือกเปนสถานท่ีถายทําซีร่ียเกาหลี ซีร่ียไตหวัน
และการตูนแอนิเมช่ันของญี่ปุ�นท่ีฉายทั่วโลกอยางเรื่อง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคน
ท่ัวโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจิ่วเฟم�นจากการตูนเร่ืองน้ีและกลายเปนสถานที่
เท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูปอีกแหงหน่ึงของไตหวัน  
*** หมายเหตุ หากทรปิเดินทางไปหมูบานจิว่เฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตยจะตอง
เปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นข้ึนและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัส
บรรยากาศแบบคนทองถ่ินและเพ่ิมประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน *** 
เดินทางกลับไทเป นําทานถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ท่ีปจจุบันถือวาเปนจุดแลนดมารค
ของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลวไมมีรปูคูกบัตึกไทเป 101 น่ันแปลวา ทานมายังไม
ถึงไตหวัน  โครงสรางของตึกน้ีแสดงถงึความสามารถทางดานวศิวกรรมของไตหวัน 
เพราะตึกแหงน้ีตึกที่มคีวามสูงถงึ 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลกูตุมขนาดใหญหนัก
กวา 660 ตันที่ชวยถวงสมดุลของตัวตึกไว และชวยการส่ันสะเทือนเวลาที่เกิด
แผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงท่ีสุดในโลก แตตึกไทเป 101 ยงัคงความเปนท่ี 1 ของ
ไวไดคือลิฟตที่เร็วท่ีสุดในโลก (ไมรวมคาขึ้นลฟิทที่เร็วที่สุดในโลกเพ่ือข้ึนจุดชมวิวช้ัน 
89 ราคา 600 NTD)  

 



 

 

นําทานชอปปم�ง ตลาดซือ่หลินไนทมารเก็ต เปนตลาดที่มช่ืีอเสียงที่สุดของไทเป ในดาน
อาหารทองถิ่นของไตหวัน มรีานอาหารมากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิม
กันแบบสไตลทองถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินคาพ้ืนเมือง สินคาแฟช่ันวัยรุน  รานรองเทา
กีฬายี่หอตาง ๆ ทีใ่หไดชอปปم�งกันแบบจุใจ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทียบเทา 

** พิเศษ !! ใหทานผอนคลายความเมื่อยลากบัการอาบน้ําแร แบบบรรยากาศสวนตัว
ภายในหองพัก** 
 

วันท่ี 4 
Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
– วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) – ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรงุเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (CI837 : 23.20-02.20) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ชอปปم�ง ราน Germanium ที่ข้ึนช่ือเร่ืองสรอยขอมือ Germanium ท่ี

ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ที่มคุีณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น 
เพ่ิมความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ําลึกที่
เปนอัญมณีล้ําคาที่หายากซ่ึงมีอยูไมกี่ท่ีในโลก  
นําทานเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development 
ภายในเปนบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู�ดคลายของญี่ปุนแตไมตองไปถึงญีปุ่�น ทาน
จะไดเห็นบรรยากาศการซื้อขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินคาหลากหลายใหเลือก
ชิมหรือเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย  
จากน้ันนําทานช็อปปم�งสินคาท่ี DUTY FREE  ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานได
เลือกซื้อ ในราคาโปรโมช่ันที่จะทําใหทานไดสวนลดมากมาย สินคาแนะนํา ! เซ็ทชุด
น้ําหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดยี่หอตาง ๆ มีใหเลือกมากมายและที่
สําคัญทานไดของแทแนนอนหากทานเลือกซื้อในดิวต้ีฟรีและราคาถูกกวาเมืองไทย
แนนอน  คอนเฟรม !  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ... เมนูสุกี้สไตลไตหวัน 1 เซ็ท/ทาน 
 ทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

ใชเวลาในการสรางถงึ 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนทีป่ระมาณ 205 แสน
ตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนท่ีสําคัญคือหองแกลลอร่ีรูปภาพ
ตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม ซง เมย 
หลิง หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันที่เลา



 

 

เร่ืองราวชีวประวติัของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช เส้ือผา รถยนตกนักระสุน
ประจําตําแหนงท่ีจัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟง
เร่ืองราวทางประวติัศาสตรไปพรอมกับส่ิงเหลาน้ี และอีกหน่ึงสวนท่ีสําคัญคือบริเวณช้ัน 
4 จัดแสดงรปูปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.
จะมีการจัดโชวการเปลีย่นเวรของเหลาหทารท่ีแสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซานซื่อ หรือ “วดัมังกรภูเขา” เปนวดัเกาแกท่ีสรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได
วาเปนวัดพุทธท่ีเกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพ
เจาท่ีไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมอืที่หาไดยากในปจจุบัน  ในแตละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากท่ัวทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับทานที่
ตองการขอพรเร่ืองความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรกัขอไดที่น่ีกบัองคเทพเจาแหง
ความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณท่ีแสดงออกถึงคู
แท มีช่ือเสียงโดงดงัมากของไตหวัน 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
23.20 น. เดินทางกลับสู สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดย สายการบินไชนา แอรไลน เท่ียวบิน

ท่ี CI837 
(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเครื่อง) 

02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 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 12-15 ก.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,500.- 
วันท่ี 14-17 ก.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,500.- 
วันท่ี 19-22 ก.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,500.- 
วันท่ี 20-23 ก.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,500.- 



 

 

วันท่ี 21-24 ก.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,500.- 
วันท่ี 26-29 ก.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,500.- 
วันท่ี 27-30 ก.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,500.- 
วันท่ี 28 ก.ย. – 1 ต.ค. 
62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,500.- 
วันท่ี 30 ต.ค. – 02 
พ.ย. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 4,500.- 
วันท่ี 06 – 09 พ.ย. 
62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 4,500.- 
วันท่ี 13 – 16 พ.ย. 
62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 4,500.- 
วันท่ี 20 – 23 พ.ย. 
62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 4,500.- 
วันท่ี 27 – 30 พ.ย. 
62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 4,500.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถรวม 800 เหรียญ/ทาน/ทรปิ 
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 วันกอนเดินทางสําหรับชวงสงกรานตและปใหม** 
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] คาประกนัวินาศภัยเคร่ืองบิน

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 800 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 

 


