
 

 

รหัสทัวร GOH1903604 
ทัวรไตหวัน ลองเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา วัดหลงซาน 
ช็อปปم�งซีเหมินติง อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว 4 วัน 3 คืน (CI) 
ไทจง   หมูบานสายรุง   ตลาดกลางคืน   หนานโถว   ลองเรือทะเลสาบสริุยัน 
จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู   ไทเป   ชอปปم�งซีเหมินติง   วัดหลงซาน 
ชอปปم�งเคกพายสับปะรด   อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว   หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น 
ตึกไทเป 101   ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต   อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 

 



 

 

 
 

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวดัหลงซาน | ช็อปปم�งซีเหมินติง  
อุทยานแหงชาติเยหล่ิว | หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น 
แชน้ําแรสไตลไตหวัน แบบสวนตัวภายในหองพัก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

05.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร S  สายการบินไชนา 
แอรไลน รวมน้ําหนักกระเป�า 30 กิโลกรัมโดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง 
สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเนื้อสัตวแปรรูปเขา
เมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได 

เดนิทาง พฤศจกิายน-มีนาคม 2562  

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) (CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง –  
 หมู่บา้นสายรุง้ – ตลาดกลางคืน 
วนัที� �. หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจั�ง – วดัเหวินหวู่ – ไทเป – รา้นคอสเมตคิ – ชอ้ปปิ�งซเีหมินตงิ 
วนัที� �. ชอ้ปปิ�งเคก้พายสบัปะรด – อทุยานแห่งชาติเย๋หลิ�ว – หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น – ตกึไทเป ��� (ไม่รวมคา่ขึ �นตกึชั�น��) –  
 ตลาดซื�อหลินไนทม์ารเ์กต็ – แช่นํ�าแรส่ไตลไ์ตห้วนัแบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั 
วนัที� �. Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE – อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วดัหลงซาน (ขอพรความรกั) –  
 ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CI837: 23.20-02.20+1) 

เริ�มเพยีง 14,888.- 



 

 

08.30 น. ออกเดินทางสูถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบินไชนา 
แอรไลน เท่ียวบินที่ CI838  (มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น) หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เคร่ืองดื่ม) 
 จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองไถจง นําทานสู หมูบานสายรุง เดิมเปน

หมูบานทหารผานศึกของพรรคกกมินตั๋งในยุคสงครามกลางเมืองของจีน ที่เดินทางลี้ภัย
มารวมตัวที่ไตหวัน เวลาผานมาหลายสิบป ผูคนยายออก บางก็ลมหายตายจากกันไป 
ตอมามีโครงการรื้อหมูบานแหงน้ีและสรางเปนเมืองใหมแต ในระหวางที่ทําการรื้อถอน
มีทหารเกานายหน่ึงนามวา คุณปู�หวง หยง ฟู� ตัดสินใจวาดภาพและระบายสีแนวกําแพง 
และตัวบาน นัยวาเปนเสมือนการบอกลาหมูบานแหงน้ีที่ ภาพวาดบนกําแพงและตัว
บานสะดุดตาผูพบเห็น ดวยสีสันที่สดใสเปم�ยมไปดวยความสุข ทั้งตัวหนังสือ ตัวการตูน 
ใบหนาคน จนไดรับการกลาวขานในวงกวาง 

 
นําทาน ชอปปم�งตลาดกลางคืน ของเมืองไถจงมีสินคาหลากหลายประเภททั้งแบบแผง
ลอยและรานยี่หอแบรนดระดับกลาง รานเครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอ
ตางๆ เสื้อผาหลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอทองถิ่นของไตหวันเอง ใหทานไดเลือกแวะซื้อ 
แวะชมตามใจชอบ หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะตลาดแหงน้ียัง
เปนตลาดที่รวบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญที่สุดของ
ไถจงอีกดวย 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ORANGE HOTEL-TAICHUNG  หรือเทียบเทา 

วันที่ 2 หนานโถว – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู – 
ไทเป – รานคอสเมติค – ชอปปم�งซีเหมินติง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
 เดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสูทะเล นําทาน 

ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ
ที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูง
ทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย ครึ่งลางเหมือนพระจันทรเสี้ยวที่
กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยทีดีมีมังกรลอมรอบ พื้นที่บริเวณน้ีถือวา
เปนจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน นําทานนั่งเรือยอรชแบบสวนตัวของคณะ 
ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี  
จากน้ันนําทานสู วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญ
มาจากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกับมุม
ทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา   
จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู เชน ศาสดาขงจื้อ เทพเจาแหง
ปญญา และเทพกวนอู เทพเจาแหงความซื่อสัตย และเทพเจาแหงความรักองคใหม
ลาสุดหรือที่เรารูจักกันในนาม “เฒาจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในดานความรักที่วัด
หลงซันไทเป วัดน้ีถือวาเปนจุดศูนยรวมของเทพเจาสําคัญที่ทานสามารถมาขอพรได
ครบทุกความปรารถนาที่วัดน้ี สิ่งที่นาสนใจยังไมหมดแคน้ียังมีสิงโตหินออน 2 ตัว ที่ตั้ง
อยูหนาวัด ซึ่งมีมูลคาตัวละ 1 ลานเหรียญดอลลารไตหวันเปนฉากหลังใหทานไดถายรูป
คูอีก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาประธานาธิบดี) 
 สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองไทเป เมืองหลวงของไตหวัน  



 

 

นําทานชอปปم�ง รานเครื่องสําอางค COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อ
ดังของไตหวัน มากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได  
จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สุดของ
ไตหวันเลยก็วาได  หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หาก
เปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเส้ือผา
และรองเทากี่ฬายี่หอตาง ๆ ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่น่ีไมไดมีแคสินคาช
อปปم�งอยางเดียว ยังมีรานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนํา
วาพลาดไมไดกับเมนู น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนู
น้ีอยูท่ีซีเหมินติงน่ีเอง 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก ORANGE HOTEL-TAIPEI  หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
ชอปปم�งเคกพายสับปะรด – อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น –  
ตึกไทเป 101 (ไมรวมคาขึ้นตึกช้ัน89) – ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต –  
แชนํ้าแรสไตลไตหวันแบบสวนตัวภายในหองพัก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเลือกซื้อของฝาก ที่ รานพายสับปะรด ที่ถือวาเปนขนมสัญลักษณของไตหวัน

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

 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของ
เกาะไตหวัน มีลักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลม
ทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตางๆท่ี
นาต่ืนตาเลยทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซีฟู�ดสไตลไตหวัน) 
 ทานสู  หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ระหวางทางกอนขึ้นเขาไปยังหมูบานจิ่วเฟم�นทานจะได

เห็นเสนทางรถไฟแหงแรกของไตหวันที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง  ในอดีตที่จิ่วเฟم�นเปน
แหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้   สมัยราชวงศชิง มีนักขุดทอง
จํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี แตในยุคปจจุบันน้ีที่หมูบานจิ่วเฟم�นเปนหมูบานที่มีการ
ขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเขาใจกัน
งายๆ คือหมูบาน OTOP ของไตหวันน่ันเองและที่น่ียังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดด
เดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจนไดรับคัดเลือกเปนสถานที่ถายทําซีร่ียเกาหลี ซีร่ียไตหวัน
และการตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ�นที่ฉายท่ัวโลกอยางเรื่อง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคน
ทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมูบานจิ่วเฟم�นจากการตูนเร่ืองน้ีและกลายเปนสถานที่
เท่ียวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถายรูปอีกแหงหน่ึงของไตหวัน  
*** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรงกับวันเสารและอาทิตย
จะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนทองถิ่น ทานจะได
สัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพ่ิมประสบการณการนั่งรถเมลของไตหวัน 
*** 
เดินทางกลับไทเป นําทานถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบันถือวาเปนจุดแลนดมารค
ของไตหวัน หากทานมาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป 101 น่ันแปลวา ทานมายังไม
ถึงไตหวัน  โครงสรางของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน 
เพราะตึกแหงน้ีตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนัก
กวา 660 ตันที่ชวยถวงสมดุลของตัวตึกไว และชวยการสั่นสะเทือนเวลาที่ เกิด
แผนดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปนที่ 1 ของ
ไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก (ไมรวมคาขึ้นลิฟทที่เร็วที่สุดในโลกเพ่ือขึ้นจุดชมวิวช้ัน 
89 ราคา 600 NTD)  



 

 

 
 นําทานชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต เปนตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในดาน

อาหารทองถิ่นของไตหวัน มีรานอาหารมากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิม
กันแบบสไตลทองถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินคาพ้ืนเมือง สินคาแฟชั่นวัยรุน  รานรองเทา
กีฬายี่หอตาง ๆ ที่ใหไดชอปปم�งกันแบบจุใจ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก EASTERN RESORT YANGMEI  หรือเทียบเทา 

** พิเศษ !! ใหทานผอนคลายความเม่ือยลากับการอาบน้ําแร แบบบรรยากาศ
สวนตัวภายในหองพัก** 

วันที่ 4 

Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE –  
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) –  
ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(CI837 : 23.20-02.20) 

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

ประกอบไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ที่มีคุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น 
เพ่ิมความกระปรี้กระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ําลึกที่
เปนอัญมณีลํ้าคาท่ีหายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก  
นําทานเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development 
ภายในเปนบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู�ดคลายของญี่ปุนแตไมตองไปถึงญี่ปุ�น ทาน
จะไดเห็นบรรยากาศการซื้อขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินคาหลากหลายใหเลือก
ชิมหรือเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย  



 

 

จากน้ันนําทานช็อปปم�งสินคาที่ DUTY FREE  ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมชั้นนําใหทานได
เลือกซื้อ ในราคาโปรโมชั่นที่จะทําใหทานไดสวนลดมากมาย สินคาแนะนํา ! เซ็ทชุด
น้ําหอมแบบ EXCLUSIVE SET จากแบรนดยี่หอตาง ๆ มีใหเลือกมากมายและที่
สําคัญทานไดของแทแนนอนหากทานเลือกซื้อในดิวตี้ฟรีและราคาถูกกวาเมืองไทย
แนนอน  คอนเฟรม !  

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

 ทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 
แสนตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคือหองแกลลอรี่
รูปภาพตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม ซง 
เมย หลิง หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันที่เลา
เรื่องราวชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช เสื้อผา รถยนตกันกระสุน
ประจําตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟง
เรื่องราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลาน้ี และอีกหน่ึงสวนที่สําคัญคือบริเวณชั้น 
4 จัดแสดงรูปปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.
จะมีการจัดโชวการเปลี่ยนเวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซานซื่อ หรือ “วัดมังกรภูเขา” เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือ
ไดวาเปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงน้ีเต็มไปดวยรูปแบบของ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพ
เจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากในปจจุบัน  ในแตละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับทานที่
ตองการขอพรเรื่องความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดที่น่ีกับองคเทพเจาแหง
ความรักหรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงคู
แท มีชื่อเสียงโดงดังมากของไตหวัน 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 
 



 

 

23.20 น. เดินทางกลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชนา แอรไลน 
เท่ียวบินที่ CI837 
(มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 

02.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
   

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 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 23-26 พ.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 19-22 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 09-12 ม.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 13-16 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 20-23 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 05-08 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
วันที่ 19-22 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,500.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 
 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,500 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการ
เดินทาง 

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 วันกอนเดินทางสําหรับชวงสงกรานตและปใหม** 



 

 

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 1,500 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
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา เมืองไตหวัน 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและ
เอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกบัลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของกองตรวจคนเขาเมืองของไตหวัน** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากเมืองไตหวัน  



 

 

 
คุณสมบัติการเขาเมืองไตหวัน (สําหรับกรณีการเขาเมืองไตหวันตามมาตรการ
ยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในเมืองไตหวันจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาเมือง จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 14 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากเมืองไตหวัน หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาเมือง และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถกูปฏิเสธ
ไมใหเขาเมือง 

 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน
เมืองไตหวัน  

    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน (เชน 

คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานักในเมืองไตหวัน 


