
 

 

รหัสทัวร GOH1903603 
ทัวรไตหวัน ลองเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา น่ังรถไฟโบราณอาลซีัน 
ช็อปปم�งซีเหมินติง อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว 5 วัน 4 คืน (TG) 
เมืองเจียอ้ี   หมูบานไมฮิโนกิ   อุทยานอาหลี่ซัน   ชมป�าสนพันป   วัดหลงซาน 
น่ังรถไฟโบราณอาหลี่ซัน   เมืองไถจง   ตลาดกลางคืน   เมืองหนานโถวลองเรือ 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วดัเหวินหวู   เดินทางเมืองไทเป 
ชอปปم�งเคกพายสับปะรด   ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ตอนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
ชอปปم�งซีเหมินติง   หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น   อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว 

 



 

 

 
 

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | น่ังรถไฟโบราณอาลีซัน | ช็อปปم�งซีเหมินติง | อุทยานแหงชาติ
เยหลิ่ว | หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น | แชน้ําแรสไตลไตหวัน แบบสวนตัวภายในหองพัก 

 
 

 
 

 
 

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

05.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภมูิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคาเตอร C สายการบิน THAI 
AIRWAYS รวมน้ําหนักกระเป�า 20 กิโลกรมัโดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขาเมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรบัได] 

08.25 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่ 
TG632  (มีอาหารและเครื่องด่ืมบรกิารบนเครื่อง) 

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรงุไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 
1 ชัว่โมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

เดนิทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม 2562  

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG632 08.25-13.05)–สนามบินเถาหยวน–เดินทางเมืองเจยีอี �–หมู่บา้นไมฮ้ิโนก ิ
วนัที� �. อทุยานอาหลี�ซนั-ชมป่าสนพนัปี-นั�งรถไฟโบราณอาหลี�ซนั-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน 
วนัที� �. เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจั�ง-วดัเหวินหวู่-เดินทางเมืองไทเป- 
 ชอ้ปปิ�งเคก้พายสบัปะรด-ตลาดซื�อหลินไนทม์ารเ์ก็ต 
วนัที� �. Germanium Power-ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ �นตกึชั�น89)-อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค ชอ้ปปิ�งซีเหมินติง- 
 แช่นํ�าแรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 
วนัที� �. หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น-อทุยานแห่งชาติเย๋หลิ�ว -วดัหลงซาน (ขอพรความรกั)-รา้นคอสเมตคิ- ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) 
 -กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG635 20.10-23.00) 

เริ�มต้นเพยีง 20,999.- 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เครื่องดื่ม) 
 จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองเจียอี้ นําทานเท่ียวชม หมูบานไมฮโินกิ เปน

หมูบานจําลองแบบญีปุ่�นดั้งเดิมเน่ืองจากเมอืงเจียอ้ีน้ีเปนเมืองที่ต้ังของอุทยานอาหล่ีซัน
ที่ในยุคสมัยญี่ปุ�นปกครองไตหวันใชเมืองน้ีเปนสถานที่อยูอาศัยของเหลาทหารญี่ปุ�นและ
ในอดีตมกีารสรางทางรถไฟจากเมืองเจียอ้ีขึ้นสูภูเขาอาหลี่ซันเพ่ือใชลําเลียงไมสนพันป
ของไตหวันลงมายังพื้นลาง ทําใหเมืองเจียอ้ียังคงมีกลิ่นอายวัฒนธรรมของญีปุ่�นหลง
เหลืออยูบาง ภายในจะเปนรานคาขายของสไตลญี่ปุ�น 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา 

วันที่ 2 อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป�าสนพันป-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เมืองไถจง- 
ตลาดกลางคืน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางขึ้นสู อุทยานแหงชาติอาหลีซ่ัน ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 

2,200 เมตร (ใชเวลาน่ังรถขึ้นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวางทางที่วิ่งขึ้นเขาสูงไป
เร่ือยๆ ทานจะไดชมววิภูเขาสูงเรียงรายกันไตตัวกันสลับกับกอนเมฆเปนวิวที่นาต่ืนตา
ตื่นใจยิ่งนัก เดินทางเขาสูอุทยานอาหลี่ซัน เปนอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง
โดงดงัมากของไตหวัน นําทานเดินชมป�าสนพันปเปนลักษณะทางเดินขึ้นลงไลระดับแบบ
ขั้นบันไดสลับทางราบสองขางทางเปนป�าสนพันปลอมรอบเปนบริเวณกวาง ป�าสนแหงน้ี
มีอายุมากกวา 100 ป ทานจะถายรูปรอบๆ พรอมกับเดินชิวกบัอากาศเย็นสบายสูด
โอโซนไดอยางเต็มที่ จากน้ัน นาํทานน่ังรถไฟโบราณ เสนทางรถไฟสายอาหล่ีซันที่
ญี่ปุ�นมกีารสรางขึ้นตั้งแต คศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไตหวัน เพ่ือใชเปนเสนทาง
ลําเลียงไมสนใหญบนเขาอาหลี่ซันลงมายังพื้นท่ีดานลาง เสนทางรถไฟสายน้ีสูงเปน
อันดับที่ 13 ของโลก และสูงเปนอันดับ 2 ของเอเชียป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองสําคัญทางภาคกลาง นําทานชอปปم�ง 

ตลาดกลางคืน ที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภทท้ังแบบแผงลอย
และรานยี่หอแบรนดระดับกลาง รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอ
ตางๆ เสื้อผาหลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคา



 

 

ใหทานไดเลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบ่ือ
เพราะตลาดแหงน้ียังเปนตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลนหรือทานจริงจัง
แหลงใหญที่สุดของไถจงอีกดวย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก CU HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
เดินทางเมืองหนานโถว-ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจ๋ัง- 
วัดเหวินหวู-เดินทางเมืองไทเป-ชอปปم�งเคกพายสับปะรด- 
ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสูทะเล นําทาน 

ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ
ที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมมุสูง
ทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึง่บนเหมือนพระอาทิตย ครึ่งลางเหมือนพระจันทรเส้ียวที่
กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยทีดีมีมังกรลอมรอบ พืน้ที่บริเวณน้ีถือวา
เปนจุดรบัพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน   นําทานน่ังเรือยอรชแบบสวนตัวของ
คณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี จากน้ันนําทานสู วัดพระถังซัมจ๋ัง 
นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซมัจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิว
ทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกบัมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน 
จันทรา  จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจื้อ เทพเจา
แหงปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหม
ลาสุดหรือทีเ่รารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดานความรกัที่วัดหลงซัน
ไทเป วัดน้ีถือวาเปนจดุศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรไดครบทุก
ความปรารถนาท่ีวัดน้ี ส่ิงที่นาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ต้ังอยูหนา
วัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรูปคูอีก 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวัน ถึงไทเปนํา

ทานเลือกซื้อของฝาก ที่ รานพายสับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวัน
เปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาไดแนะนําใหทานซื้อเปนขนมฝากแกคนทางบาน
หรือเพ่ือนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) นําทานชอปปم�ง ตลาด
ซื่อหลินไนทมารเก็ต  เปนตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในดานอาหารทองถิ่นของ
ไตหวัน มรีานอาหารมากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตลทองถิ่น
เลยทีเดียว และยังมีสินคาพื้นเมือง สินคาแฟช่ันวัยรุน  รานรองเทากีฬายี่หอตาง ๆ ที่ให
ไดชอปปم�งกันแบบจุใจ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก ORANGE HOTEL  หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 
Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกช้ัน89)- 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ชอปปم�งซีเหมินติง- 
แชนํ้าแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ชอปปم�ง ราน Germanium ที่ขึ้นช่ือเรื่องสรอยขอมือ Germanium ที่

ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ที่มคีุณสมบตัิ ทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น 
เพ่ิมความกระปร้ีกระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ําลึกที่
เปนอัญมณีลํ้าคาท่ีหายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก  นําทานถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ที่
ปจจุบันถือวาเปนจดุแลนดมารคของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลวไมมีรปูคูกับตึกไทเป 



 

 

101 น่ันแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน ! .. โครงสรางของตึกนี้แสดงถึงความสามารถ
ทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงน้ีตึกที่มคีวามสูงถงึ 508 เมตร ภายในตัว
อาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 ตันที่ชวยถวงสมดุลของตวัตึกไว และชวยการ
สั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แตตึกไทเป 101 
ยังคงความเปนที่ 1 ของไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก (ไมรวมคาขึ้นลิฟทท่ีเร็วที่สุดใน
โลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวช้ัน 89 ราคา 600 NTD )   

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

 ทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพืน้ที่ประมาณ 205 
แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคอืหองแกลลอร่ี
รูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม ซง 
เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครปูภาพเทานั้นที่เลา
เร่ืองราวชีวประวตัิของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช เส้ือผา รถยนตกนักระสุน
ประจําตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟง
เร่ืองราวทางประวตัิศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลาน้ี และอีกหน่ึงสวนที่สําคัญคือบริเวณช้ัน 
4 จัดแสดงรปูปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.
จะมีการจดัโชวการเปลีย่นเวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  

ใหทานได  ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวัน
เลยก็วาได หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับ



 

 

เกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผาและรองเทากี่ฬา
ยี่หอตาง ๆ ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว 
ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับ
เมนู น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมินติง
น่ีเอง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(เมนูพระกระโดดกําแพง) 
ที่พัก Eastern Hotel & Resorts Yangmeiหรือเทียบเทา 

**แชนํ้าแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก** 

วันที่ 5 
หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น-อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว -วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)- 
รานคอสเมติค- ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(TG635 20.10-23.00) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ทานสู  หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ระหวางทางกอนขึ้นเขาไปยังหมูบานจิ่วเฟم�นทานจะได

เห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศชงิ  ในอดีตที่จิ่วเฟم�นเปน
แหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงต้ังแตสมัยกษัตริยกวงสวี้   สมัยราชวงศชิง มีนักขุดทอง
จํานวนมากพากันมาขดุทองที่น่ี แตในยุคปจจบุันน้ีที่หมูบานจิ่วเฟم�นเปนหมูบานที่มกีาร
ขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือท่ีเราเขาใจกัน
งายๆ คือหมูบาน OTOP ของไตหวันนั่นเองและท่ีน่ียังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดด
เดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรบัคดัเลือกเปนสถานที่ถายทําซีร่ียเกาหลี ซีรี่ยไตหวัน
และการตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ�นที่ฉายทั่วโลกอยางเร่ือง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคน
ทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจิ่วเฟم�นจากการตูนเร่ืองน้ีและกลายเปนสถานที่
เท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูปอีกแหงหน่ึงของไตหวัน *** หมายเหตุ หากท
ริปเดินทางไปหมูบานจิว่เฟم�นตรงกบัวันเสารและอาทิตยจะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบ
ทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิม
ประสบการณการน่ังรถเมลของไตหวัน ***   
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาตเิยหลิ่ว อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของ
เกาะไตหวัน มีลกัษณะพื้นท่ีเปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลม
ทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรปูรางลักษณะตางๆท่ี



 

 

นาต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู�ดสไตลไตหวัน) 

 วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เปนวดัเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึง่ถือ
ไดวาเปนวัดพุทธท่ีเกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของ
ประตมิากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพ
เจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมอืท่ีหาไดยากในปจจุบัน  ในแตละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับทานที่
ตองการขอพรเร่ืองความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรกัขอไดที่น่ีกบัองคเทพเจาแหง
ความรกัหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงคู
แท มีชื่อเสียงโดงดงัมากของไตหวัน นําทานชอปปم�ง รานเคร่ืองสําอางค COSMETIC 
SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของไตหวัน มากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถ
ซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได  

 
 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 

20.10 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสูกรงุเทพฯโดย สายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่ 
TG635 (มีอาหารบริการบนเครื่อง) 

23.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบนินานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
   



 

 

อัตราคาบริการ : Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  
อาลีซัน 5 วนั 4 คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 
1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 07-11 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 5,500.- 
วันที่ 13-17 พ.ย. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 20,999.- 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 วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,000 เหรียญ/ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

*** ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวนัรวมกับการทองเที่ยวกําหนดใหมีการประชาสัมพนัธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรฐับาล คือ รานชาอูหลง , ราน 
COSMETIC , ศูนยแร GERMANIUM , รานขนมพ้ืนเมือง ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา

รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม  การบริโภคขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานของทางรัฐบาลไตหวนั  หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ ณ วันที่มีการลงรานรัฐบาล  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 NTD/ทาน/ราน *** 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตอง
มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษ
อยางตํ่า 6 หนา 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ

เพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น 

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

เดินทางสําหรับชวงสงกรานตและปใหม** 
4.  การยกเลกิการเดินทาง 

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 
บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาเมืองไตหวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทั้งไทยและไตหวัน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้น

ธุรกิจ กรุณาติดตอเจาหนาที ่
2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทาง
โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทจะมีการจัดหองพัก
ใหเปนไปตามความเหมาะสมในลําดับตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน

ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
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] 
7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลไตหวันประกาศ

ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในไตหวันไมเกิน 14 วัน 
ถากรณีทางรัฐบาลไตหวันประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสีย
คาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไตหวัน/ทริป/ทาน 

 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ

ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาเมืองไตหวันใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
เมืองไตหวันไมเกิน 14 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการ
ยืนยันวามีคุณสมบตัิในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและ
เอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกบัลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน

เมืองไตหวัน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 

คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 



 

 

คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถกูปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 


