
 

 

รหัสทัวร GOH1903605 
ทัวรไตหวัน ลองเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา น่ังรถไฟโบราณอาลซีัน 
ฟารมแกะชิงจ้ิง อุทยานเยหลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR) 
หนานโถว   ลองเรือทะเลสาบสุริยันจนัทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   เจียอ้ี 
อาลีซาน   น่ังรถไฟโบราณ   ไทจง   ตลาดกลางคืนฟารมแกะชิงจิ้ง 
ทางเดินลอยฟ�าชิงจิ้ง   ไทเป   ซื่อหลนิไนทมาเก็ต   รานพายสัปปะรด ตึก 101 
วัดหลงซาน   อนุสรสถานเจียงเช็ค   ซีเหมินติง   จิ่วเฟم�น   เยหลิ่ว 

 



 

 

 
 

ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | น่ังรถไฟโบราณอาลีซัน | ฟารมแกะชิงจิ้ง  
ช็อปปم�งซีเหมินติง  | อุทยานเยหล่ิว | หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น | เส่ียวหลงเปาราน  Din Tai 

Fong  ตามรอยรีววิชาบูหมาลา XIN MALA | แชน้ําแรสไตลไตหวันแบบสวนตวัภายในหองพัก 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทาง มกราคม-มิถุนายน 2563 

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมูิ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว –  
 ล่องเรือทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจั�ง – เจียอี � 
วนัที� �. อาลีซาน – นั�งรถไฟโบราณ – รา้นชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
วนัที� �. ฟารม์แกะชิงจิ �ง – ทางเดนิลอยฟ้าชิงจิ �ง – ไทเป – ซื�อหลินไนทม์าเกต็ 
วนัที� �. Germanium Power – รา้นพายสปัปะรด – ตกึ ���(ไม่รวมค่าขึ �นตกึ) – วดัหลงซาน – อนสุรสถานเจยีงเช็ค – ซีเหมินตงิ   
วนัที� 6. จิ�วเฟิ� น – เย่หลิ�ว –รา้นเครื�องสาํอางค ์– Gloria outlet – ไตห้วนั (สนามบินเถาหยวน) –  
 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (BR205 : 20.45-23.30 น.) 

ราคาเพยีง  22,999.- 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภมูิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาเตอร R สายการบิน EVA (BR) 

รวมน้ําหนักกระเป�า 30 กิโลกรัมโดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกกอนขึ้นเครื่อง 
[สําคัญมาก!!  ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว หรือเน้ือสัตวแปรรูปเขา
เมืองไตหวันหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน  
– หนานโถว - ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – เจียอี ้

01.45 น. ออกเดินทางสูกรุงไทเป เมืองไตหวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206  
(มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป เมืองไตหวัน  เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 
1 ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) 
หลังจากทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

เชา รับประทานอาหารแบบกลอง (แฮมเบอเกอร+เคร่ืองดื่ม) 
 นําคณะทานเดินทางสู เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน ที่ไมมีทางออกสู

ทะเล ซึ่งเปนจุดศูนยกลางของไตหวัน หรือเรียกวาสะดือของเกาะไตหวันก็ได  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 
นําทาน ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ที่ใหญที่สุดของไตหวันเสนทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจาก
มุมสูงทะเลสาบแหงน้ีจะมีรูปรางครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย ครึ่งลางเหมือนพระจันทร
เส้ียวที่กําลังประกบกันอยูและยังเปนตําแหนงฮวงจุยที่ดีมีมังกรลอมรอบ พื้นที่บริเวณน้ี
ถือวาเปนจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณที่สุดของไตหวัน   นําทานน่ังเรือยอรชแบบสวนตัว



 

 

ของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี  
จากน้ันนําทานสู วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต(ฟน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมา
จากชมพูทวีปและยังเปนจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกดวย ทานจะไดถายรูปกับมุมที
สวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองเจียอี้ เมืองคอนไป
ทางใตของไตหวัน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก RENYI LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – รานชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางขึ้นสู อุทยานแหงชาติอาหลี่ซัน ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลกวา 
2,200 เมตร (ใชเวลาน่ังรถขึ้นเขาประมาณ 1.5-2 ชม.) ระหวางทางที่วิ่งขึ้นเขาสูงไป
เร่ือยๆ ทานจะไดชมวิวภูเขาสูงเรียงรายกันไตตัวกันสลับกับกอนเมฆเปนวิวที่นาต่ืนตาต่ืน
ใจยิ่งนัก เดินทางเขาสูอุทยานอาหลี่ซัน เปนอุทยานที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงโดง
ดังมากของไตหวัน นําทานเดินชมป�าสนพันปเปนลักษณะทางเดินขึ้นลงไลระดับแบบ
ขั้นบันไดสลับทางราบสองขางทางเปนป�าสนพันปลอมรอบเปนบริเวณกวาง ป�าสนแหงน้ี
มีอายุมากกวา 100 ป ทานจะถายรูปรอบๆพรอมกับเดินชิวกับอากาศเย็นสบายสูด
โอโซนไดอยางเต็มที่ จากน้ัน นําทานน่ังรถไฟโบราณ เสนทางรถไฟสายอาลีซันที่ญี่ปุ�นมี
การสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.1912 ในสมัยที่ยังปกครองไตหวัน เพ่ือใชเปนเสนทางลําเลียงไม
สนใหญบนเขาอาหลี่ซันลงมายังพื้นที่ดานลาง เสนทางรถไฟสายน้ีสูงเปนอันดับที่ 13 
ของโลก และสูงเปนอันดับ 2 ของเอเชีย 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ระหวางทางนําทานแวะ ชิมชาอูหลง ขนานแทจากยอดเขาอาหลี่ซัน ซึ่งมีชาหลาย
ประเภทใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากได นําทานเดินทางสู เมืองไถจง  เมืองใหญทาง
ภาคกลางของไตหวัน นําทานชอปปم�ง ตลาดไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนของเมืองไถจงมี
สินคาหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและรานยี่หอแบรนดระดับกลาง ราน
เครื่องสําอางคจากญี่ปุ�น รานรองเทากีฬายี่หอตางๆ เสื้อผาหลากหลายยี่หอ ทั้งยี่หอ
ทองถิ่นของไตหวันเอง รวมแลวกวา 100 รานคาใหทานไดเลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจ
ชอบ….หากทานใดไมใชขาชอปปم�งก็ไมตองกลัวเบื่อเพราะตลาดแหงน้ียังเปนตลาดที่
รวบรวมอาหารทองถิ่น อาหารทานเลนหรือทานจริงจังแหลงใหญที่สุดของไถจงอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 4 ฟารมแกะชิงจิ้ง – ทางเดินลอยฟ�าชิงจิ้ง – ไทเป – ซื่อหลินไนทมาเก็ต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ฟารมแกะชิงจิ้ง (CingJing Farm) ใหทานไดสัมผสัธรรมชาติ, อากาศ
บริสุทธิ,์ ป�าเขียวชอุม, และเนินเขาสวยงาม ภายในฟารมมีการปลูกตนไมและผลไมเมือง
หนาวไวทั่วบริเวณ มีสวนดอกไมกึ่งเขตรอนนานาพรรณ จนไดรับการขนานนามวา 
“สวิตเซอรแลนดแหงไตหวัน” เลยทีเดียว เน่ืองดวยลักษณะของพื้นที่ลาดชันบนเนินเขา
กวางสุดลูกหูลูกตา, แสงแดดออนๆ ใหความอบอุนตลอดวันและทะเลเมฆขาวราวกับปุย
ฝ�ายและในบางวันอาจจะมีหมอกลงมาปกคุลมบริเวณโดยรอบที่รอใหคุณเขาไปสัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันนาต่ืนตาต่ืนใจของที่น่ี Cingjing Skywalk อยูสูงประมาณ 1,700 



 

 

เมตรจากระดบัน้ําทะเล ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เปนจดุถายรปูและเดินชมววิเทือกเขาสี
เขียวตัดกบัทองฟ�าสีครามที่สวยงามจุดหน่ึง 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางกลับ เมืองไทเป จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต  

เปนตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในดานอาหารทองถิ่นของไตหวัน มีรานอาหาร
มากกวา 80 รานใหทานไดเลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตลทองถิ่นเลยทีเดียว และยังมี
สินคาพื้นเมือง สินคาแฟชั่นวัยรุน  รานรองเทากีฬายี่หอตาง ๆ ที่ใหไดชอปปم�งกันแบบจุ
ใจ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก CU HOTEL หรือเทยีบเทา 

วันที่ 5 Germanium Power – รานพายสัปปะรด – ตึก 101(ไมรวมคาขึ้นตึก) –  
วัดหลงซาน – อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานแวะชอปปم�ง ราน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสรอยขอมือเพ่ือสุขภาพ ที่ประกอบ

ไปดวยแมเหล็กแรกอนธาตุเจอมาเน่ียม ที่มีคุณสมบัติ ทําใหเลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความ
กระปรี้กระเปรา และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ําลึกที่เปนอัญมณี
ลํ้าคาที่หายากซึ่งมีอยูไมกี่ที่ในโลก นําทานเลือกซื้อของฝาก ที่ รานพายสับปะรด ที่ถือ
วาเปนขนมสัญลักษณของไตหวันเปรียบเสมือนขนมประจําชาติเลยก็วาไดแนะนําใหทาน
ซื้อเปนขนมฝากแกคนทางบานหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด 
เปนตน) นําทานถายรูปคูกับ ตึกไทเป 101 ที่ปจจุบันถือวาเปนจุดแลนดมารคของไตหวัน 
หากทานมาไตหวันแลวไมมีรูปคูกับตึกไทเป 101 น่ันแปลวา ทานมายังไมถึงไตหวัน ! .. 
โครงสรางของตึกน้ีแสดงถึงความสามารถทางดานวิศวกรรมของไตหวัน เพราะตึกแหงน้ี



 

 

ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนักกวา 660 ตันที่
ชวยถวงสมดุลของตัวตึกไว และชวยการสั่นสะเทือนเวลาท่ีเกิดแผนดินไหวและในอดีตยัง
เคยสูงที่สุดในโลก แตตึกไทเป 101 ยังคงความเปนที่ 1 ของไวไดคือลิฟตที่เร็วที่สุดใน
โลก (ไมรวมคาขึน้ลิฟทที่ชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FONG เสี่ยวหลงเปารานดัง 

   
 จากน้ันนําทานสู วัดหลงซานซื่อ เปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดวา

เปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได ภายในวัดแหงนี้เต็มไปดวยรูปแบบของ
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมที่ประณีต  ทานจะไดเห็นลวดลายมังกรและเหลาเทพ
เจาที่ไดสรางไวอยางวิจิตรงดงามโดยชางฝมือที่หาไดยากในปจจุบัน  ในแตละวันก็จะมี
พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไมขาดสายและ สําหรับทานที่ตองการ
ขอพรเรื่องความรัก ขอดายแดงเสริมดวงความรักขอไดที่น่ีกับองคเทพเจาแหงความรัก
หรือ ”เฒาจันทรา ตํานานดายแดงแหงรัก” ซึงเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงคูแท มี
ชื่อเสียงโดงดังมากของไตหวัน  

ชมอนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช
เวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร ดานในตัวอาคารประกอบไปดวย 2 สวนที่สําคัญคือหองแกลลอรี่รูปภาพ



 

 

ตางๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกลชิดรวมถึงรูปภาพของ ทานมาดาม ซง เมย 
หลิง หรือมาดามของทานเจียงน่ันเอง ภายในหองน้ีไมไดมีแครูปภาพเทาน้ันที่เลา
เรื่องราวชีวประวัติของทานทั้งสองแตยังมีขาวของเครื่องใช เสื้อผา รถยนตกันกระสุน
ประจําตําแหนงที่จัดแสดงไวอยางนาสนใจใหทานไดเลือกชมเลือกถายรูปพรอมฟง
เรื่องราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกับสิ่งเหลาน้ี และอีกหนึ่งสวนที่สําคัญคือบริเวณชั้น 
4 จัดแสดงรูปปم�นขนาดใหญของทานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.
จะมีการจัดโชวการเปลี่ยนเวรของเหลาหทารที่แสดงความเคารพและภักดีตอทานอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค  
ชอปปم�งยาน ซีเหมินติง ถือวาเปนแหลงชอปปم�งที่ยอดนิยมที่สุดของไตหวันเลยก็วาได 
หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควรไตหวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือ
เมียงดงไตหวัน ดานในมีหลากหลายแบรนดสินคาทั้งเสื้อผาและรองเทากี่ฬายี่หอตาง ๆ 
ยังมีสินคายี่หอทองถิ่นใหเลือกซื้อ แตที่ น่ีไมไดมีแคสินคาชอปปم�งอยางเดียว ยังมี
รานอาหารเยอะแยะมากมายใหทานไดเลือกรับประทาน แนะนําวาพลาดไมไดกับเมนู 
น้ําแข็งใสไอซมอนสเตอร หรือปงซูแบบเกาหลีซึ่งตนตํารับของเมนูน้ีอยูที่ซีเหมินติงน่ีเอง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร XIN MALA บุฟเฟตชาบูหมาลาไตหวัน รานดัง
ตามรีวิว 

 
ที่พัก NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเทา 

*** พิเศษ!! ใหทานผอนคลายความเม่ือยลาจากการเดินทางดวยการแชนํ้าแร 
แบบบรรยากาศสวนตัวภายในหองพัก *** 

วันที่ 6 
จิ่วเฟم�น – เยหลิ่ว –รานเคร่ืองสําอางค – Gloria outlet –  
ไตหวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(BR205 : 20.45-23.30 น.) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสู  หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น ในอดีตที่จิ่วเฟم�นเปนแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงต้ังแต



 

 

สมัยกษัตริยกวงสวี้   สมัยราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี แตใน
ยุคปจจุบันน้ีที่หมูบานจิ่วเฟم�นเปนหมูบานที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง 
อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเขาใจกันงายๆ คือหมูบาน OTOP ของ
ไตหวันน่ันเองและที่น่ียังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจน
ไดรับคัดเลือกเปนสถานที่ถายทําซีร่ียเกาหลี ซีร่ียไตหวันและการตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ�นที่
ฉายทั่วโลกอยางเรื่อง SPIRITED AWAY  ทําใหผูคนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของ
หมูบานจิ่วเฟم�นจากการตูนเรื่องน้ีและกลายเปนสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอิน
หรือถายรูปอีกแหงหน่ึงของไตหวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมูบานจิ่วเฟم�นตรง
กับวันเสารและอาทิตยจะตองเปลี่ยนรถเปนรถเมลแบบทองถิ่นขึ้นและลงเหมือนคน
ทองถิ่น ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศแบบคนทองถิ่นและเพิ่มประสบการณการน่ังรถเมล
ของไตหวัน ***    

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเยหลิ่ว อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะ
ไตหวัน มีลกัษณะพื้นท่ีเปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล 
ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปรางลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นาต่ืนตา
ทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึง่มชีื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูอาหารทะเลเยหลิ่ว 
 ทานแวะชม รานเครื่องสําอาง COSMETIC SHOP ศูนยรวมเครื่องสําอางชื่อดังของ

ไตหวัน มากมายหลายแบรนด ที่ทานสามารถซื้อเปนของฝากแกคนทางบานได นําทานสู 
เดินทางสูเมืองเถาหยวนเพื่อชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่ GLORIA OUTLET เปน OUT 
LET MALL ขนาดใหญ มีรานคาท้ังหมด 285 ราน สวนใหญจะเปนแบรนดที่เหลานักช
อปปم� งรู จั กกันอยู แล ว  เชน  Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy 
Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, 



 

 

Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอ่ืนๆ อีกมากมาย ดวย
ราคาสินคาที่ถูกกวาราคาตลาดทั่วไปกวา 35% – 70%เปนแหลงรวม 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ...เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินเถาหยวน สนามบินแหงชาติของไตหวัน 

20.45 น. อําลากรุงไทเป เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดย
เท่ียวบินที่ BR205  (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่อง) 

23.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบนินานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
   

อัตราคาบริการ : TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ฟารมแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR  

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 30 ม.ค.-4 ก.พ. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 
วันที่ 01-06 พ.ค. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 6,500.- 
วันที่ 02-07 มิ.ย. 63 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 6,500.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 
 
 
 
 
 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,200 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ 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 1,200 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. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในเมืองไตหวัน 


